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SYNC B OMXSPI

Syncro Group
Mangold Insight – Uppdragsanalys - Update 2021-12-03

Kursutveckling % 1m 3m 12m

SYNC B -1,6 -25,9 55,0

OMXSPI 0,3 -2,1 29,0

Information

Rek/Riktkurs Köp 2,81

Risk Hög

Kurs (kr) 1,25

Börsvärde (Mkr) 307,3

Antal aktier (Miljoner) 246

Free float 89%

Ticker SYNC B

Nästa rapport 2022-02-25

Hemsida syncro.group

Analytiker Pontus Ericsson

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

Nettoomsättning (Mkr) 40,3 86,5 232,5 383,6 613,7

EBIT (Tkr) -12,5 -21,9 6,3 18,8 37,2

Vinst före skatt (Tkr) -12,6 -28,7 5,2 17,7 36,1

EPS (kr) -0,05 -0,12 0,02 0,06 0,12

EV/Försäljning 17,2 8,0 3,0 1,8 1,1

EV/EBITDA neg neg 39,5 24,0 15,0

EV/EBIT neg neg 110,1 36,8 18,6

P/E neg neg 80,3 6,7 2,7

Växer så det knakar

Syncro Group har haft ett händelserikt tredje kvartal där totala intäkter 
uppgick till drygt 22,6 miljoner kronor, en ökning med 125 procent jämfört 
med samma period föregående år. Tillväxttakten väntas tillta tack vare  
lanseringen av de två nya divisionerna influencer marketing och online 
recruitment. Etableringen i Storbritannien samt det avsiktsförklarade 
samarbetet med Merging Classified Ventures ger Syncro Group tillgång 
till marknader över hela världen vilket Mangold anser bör öka tillväxten 
ytterligare.

Förvärv väntas skjuta fram lönsamhet

Förvärven av Wearecube och Happyr är ett praktexempel på att Syncro 
Group implementerar sin strategi om att växa genom förvärv och skapa 
synergier mellan divisionerna. Med integrationen av bolagen spår 
Mangold att Syncro Group blir lönsamma under 2022. Med två nya 
intäktsströmmar väntas Syncro Group växa väsentligt under kommande år. 
Wearecube omsatte 69,4 miljoner kronor under de första 10 månaderna 
och hade en EBITDA-marginal om 6,6 procent vilket väntas bidra till att 
Syncro Group blir lönsamma under 2022.

Lansering på ny mark

Mangold värderar Syncro Group med en DCF-modell och skruvar upp 
försäljningsprognoserna för de kommande åren till följd av de två gjorda 
förvärven samt den efterlängtade lanseringen på den brittiska marknaden.  
Riktkursen blir 2,81 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om cirka 
125 procent. Riktkursen är således lägre än föregående analys, framför 
allt med hänvisning till att antalet aktier ökat i samband med förvärv. 

Ägarstruktur Antal aktier Kapital

Osix Sverige 16 190 604 6,59%

Avanza Pension 12 989 591 5,28%

Fam. Damm 10 012 716 4,07%

Thinkberry 8 761 853 3,56%

Aksonium Oy 8 760 771 3,56%

Olle Stenfors 4 400 000 1,79%

Dirk Jan Luiting 2 625 298 1,07%

Markku Mäkinen 2 537 684 1,03%

Totalt 245 860 423 100%

*Ägarstruktur per den 30 september
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Mindre jobbigt med jobb

Mangold uppdaterar bevakning av Syncro Group med rekommendationen 
Köp och en  riktkurs på 2,81 kr per aktie på 12 månaders sikt. Det ger en 
uppsida om knappt 125 procent. Mangold bedömer att Syncro Group 
kommer uppvisa lönsamhet under 2022 till följd av förvärvet av lönsamma 
Wearecube. 

Internationell trend i tidigt skede

Arbetsmarknaden upplever ett paradigmskifte i hur anställningsprocessen 
går till.  Förändringen drivs av en yngre generation som föredrar att bli 
anlitade framför  anställda. Samtidigt  inser fler företag att det är betydligt 
mer tid- och kostnadseffektivt att tillgodose sina kompetensbehov med 
korttidsanställningar istället för att  anställa på traditionellt vis. HR-experter 
beskriver gig-trenden som långsiktig och bedömer att flertalet svenskar  på 
några års sikt kommer erhålla sin främsta försörjning utifrån den. Trenden 
är internationell och den globala marknaden bedöms växa med i snitt 15 
procent per år enligt statistiktjänsten Statista. Gigger är ledande inom svenska 
marknaden och har som mål att expandera internationellt. Lyckas bolaget 
kapitalisera på lanseringen i Storbritannien så lär tillväxttakten öka rejält. 

Skalbar affärsmodell resulterar i vinst 2022

Problematik kring personalhantering återfinns även på den nya gig-
arbetsmarknaden. Manuell administration och lönehantering går långsamt 
och är kostsamt  samtidigt som egenanställning för individer medför diverse 
komplikationer. Gigger har  utvecklat en automatiserad plattform som erbjuder 
en helhetstjänst inom  denna hantering. Plattformen medför fördelar för både 
arbetsgivaren och arbetstagaren.  Gigger tar ut en avgift på fakturerat belopp 
för utfört arbete. Avgiften utgör bolagets primära intäktsström men influencer 
marketing väntas utgöra en allt större del framgent då Wearecube förvärvats. 
Tjänsteutbudet är det mest omfattande på den svenska marknaden och 
erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris. Gigger har återkommande intäkter och 
en skalbar affärsmodell. Genom att utveckla och öka sin kundstock väntas 
bolaget kunna leverera ett positivt rörelseresultat år 2022.

Förvärv ger synergieffekter

Bolaget tog i mars sitt första steg i förverkligandet av sin förvärvsstrategi  genom 
uppköpet av influnencermarketingbolaget Collabs som har en plattform med 
130 miljoner användare. Collabs agerar på den internationella marknaden 
som  växer fort. De senaste förvärven, Wearecube samt Happyr ger Syncro 
Group fler intäktsströmmar som möjliggör synergier över divisionsgränserna. 
Mangold ser förvärven som ett kvitto på ledningens förmåga att hitta bra 
bolag. Fortsatta förvärv väntas driva tillväxt framöver.

Riktkurs 2,81 kronor per aktie

Arbetsmarknad i omställning

Väntas generera vinst 2022

Förvärv diversifierar 
intäktsströmmar
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Syncro Group – Uppdatering

Syncro Group

Syncro Group 

Bolaget har bytt namn till Syncro Group från tidigare Gigger Group för att 
tydliggöra deras strategi som grundar sig i att växa genom förvärv och skapa 
synergier mellan de olika divisionerna som skapats. Syncro Group består av tre 
olika divisioner: Gig Economy, Influencer Marketing och Online Recruitment. 
Divisionerna presenteras nedan.

Gig Economy

Divisionen samlar olika gig-företag med egna SaaS-plattformar och som 
upplåter sin teknologi och affärssystem på licens till företag som arbetar med 
visstidsanställd personal. Gigger AB är det enda bolaget i denna division för 
tillfället. Bolag kan bygga upp sina personalpooler, schemalägga och hantera 
löner genom tjänsten. Den egenanställda kan söka olika uppdrag, fakturera 
och säkerställa betalning. Divisionen var den primära verksamheten 2020 
men med flera genomförda förvärv inom andra affärsområden har bolaget 
valt att döpa om sig till Syncro Group. Divisionen ökade sin omsättning med 
91 procent under det tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period 
föregående år. Under de första 9 månaderna kan en liknande utveckling 
skådas där en 71-procents ökning har skett. Mangold ser positivt på utveckling 
en och vidare tillväxtpotential med den nya lanseringen i Storbritannien.

SYNCRO GROUP - OMSÄTTNING GIG ECONOMY

År 2020 2021 2020 2021

Period KV3 KV3 9M 9M

Intäkter (Mkr) 8,6 16,4 25,4 43,4

91% 71%

Källa: Mangold Insight

Brittisk lansering i lås

Syncro Group etablerade sig på den brittiska marknaden i november och 
lanserade Gigger UK. Den brittiska gig-marknaden är ungefär 14 gånger 
större än den svenska marknaden vilket Mangold bedömer ger Syncro Group 
goda möjligheter att uppnå den tillväxt som prognostiseras. 

Namnbyte tydliggör strategi framåt

91 procent högre intäkter än 
föregående tredje kvartal

Lansering i Storbrittanien påbörjad
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Influencer Marketing

Syncro Group har förvärvat Wearecube som är ett av Nordens största 
Influencer Marketingbolag vilket innebär att divisionen nu omfattar både 
Collabs samt Wearecube. Cube förvärvas för 75 miljoner kronor där 60 
miljoner erläggs genom nyemittering av aktier till kursen 1,55 kronor per 
aktie, och resterande 15 miljoner var kontant betalning. Tilläggsköpeskillning 
om 1,25 miljoner för varje omsatt miljon överstigande 75 miljoner utgår även 
vilket betalas med nyemitterade aktier. Cube omsatte 69,4 miljoner kronor 
under de första 10 månaderna 2020 och levererade ett EBITDA-resultat 
på 4,6 miljoner kronor. Mangold bedömer att förvärvet kommer att bidra 
till förbättrade marginaler för Syncro Group samt ge synergieffekter genom 
att Cube kan leverera tjänster ovanpå Collabs SaaS-plattform. Divisionen 
bildades under 2021 och har genererat intäkter på 7,1 miljoner kronor under 
årets första 9 månader.

Online Recruitment

Syncro Group förvärvade rekryteringsbolaget Happyr i augusti och är det enda 
bolaget i den nya divisionen online recruitment. Divisionen har som syfte att 
samla rekryteringsbolag som driver egna SaaS-plattformar. Plattformarna kan 
säljas som en enskild tjänst eller genom att SaaS-modellen implementeras som 
en integrerad lösning i olika rekryteringsplattformar. Verksamheterna inom 
detta område baseras på AI-teknologi där matchningsalgoritmer används i 
automatiserade processer. Happyr använder sin jobbmatchningsteknologi för 
att både arbetsgivare och arbetstagare ska matcha under förutsättningar som 
trivsel, utveckling och kvalitet på jobb. Maskininlärning gör att algoritmen lär 
sig av tidigare rekryteringar och feedback från kandidater och arbetsgivare 
vilket ökar träffsäkerheten i rekryteringar. Deras teknologi Happyrmatch 
används i erkända rekryteringsverktyg som Fair recruiting, Teamtailor och 
Workbuster. Eftersom bolaget förvärvades i augusti finns inga relevanta 
resultatvärden att utgå från i rapporten. Mangold anser dock att synergier 
kan uppnås genom detta förvärv då divisionen komplementerar Gigger AB 
genom att kunder nu kan validera de giggare som anställs genom Happyr. 

Internationellt samarbete stundar

Syncro Group har ingått en avsiktsförklaringom att ingå i en joint venture med 
Emerging Classified Ventures om. Bolaget etablerar och kommersialiserar 
olika SaaS-bolags verksamheter på olika tillväxtmarknader runt om i världen. 
Bolaget har upparbetade nätverk i över 90 länder i Amerika, Asien och Afrika 
och har över 100 onlinemarknadsplattformar på olika tillväxtmarknader. 
Mangold ser positivt på denna satsning då en joint venture innebär lägre 
ekonomisk risk men med potential för hög tillväxt vid lyckade etableringar. 

Syncro Group

Syncro Group – Uppdatering forts.

Wearecube lyfter koncernen

Etablerar en ny division med 
tydliga synergier

Möjlighet till tillväxt på 
tillväxtmarknader
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Intäktsprognoser

Intäktsprognoserna för 2021 har reviderats ned från föregående analys till 
följd av ett svagare resultat under det tredje kvartalet än prognostiserat. 
Mangold anser dock att förvärvet av Cube med en EBITDA-marginal om cirka 
6,6 procent samt lanseringen i Storbritannien väntas bidra till att lönsamhet 
en skjuts fram till 2022 från tidigare prognos 2023. Intäktsprognosen 
revideras även upp för 2022 till följd av den ökade omsättningen hänförlig 
till de nya förvärven. 

SYNCRO GROUP - PROGNOS INTÄKTER

KV1 KV2 KV3 KV4P 2021P 2022P

Intäkter (Reviderad prognos, Mkr) 10,6 23,8 22,6 29,4 86,5 232,5

Intäkter (Tidigare prognos, Mkr) 102,0 171,3

EBIT-marginal -33% 3%

Tillväxtprognoser

Tillväxttakten väntas initialt öka till följd av de två senaste förvärven 
Wearcube och Happyr samt lanseringen i Storbritannien. Tillväxten väntas 
sedan trappas av och gå mot marknadstillväxten för influencer marketing 
2026 då divisionen väntas utgöra en större och större roll i koncernen.  
Syncro Group väntas succesivt öka sina marginaler till följd av att de väntas 
skala sin affärsmodell. 

SYNCRO GROUP - PROGNOS TILLVÄXT

2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Intäkter (Mkr) 40 ,3 86,5 232,5 383,6 613,7 951,2 1 255,6

Tillväxt 68% 114% 169% 65% 60% 55% 32%

Vinstmarginal -31,4% -33,2% 1,8% 3,7% 4,7% 5,2% 5,4%

Källa: Mangold Insight

Kostnadsantaganden

Personalkostnaderna väntas växa i något lägre takt än försäljningstillväxten 
under de prognostiserade åren. Det antas till följd av att ungefär 95 procent 
av kundens fakturabelopp inom divisionen Gig Economy redovisas som 
personalkostnader. Eftersom vi endast har en EBITDA-marginal för Cube så 
antas fördelningen av kostnader vara detsamma som för Syncro Group som 
helhet. EBITDA-marginalen på 6,6 procent bakas in i prognosen för helåret 
2022 baserat på den andel Wearecube väntas utgöra vilket gör att Syncro 
Group kan skjuta fram sin lönsamhet till 2022. Det positiva resultatet gör 
att en kostnadsökning som är lägre än tillväxttakten anses rimlig. De övriga 
kostnaderna väntas växa i samma takt som försäljningstillväxten under den 
prognostiserade perioden. 

Syncro Group

Syncro Group – Prognoser

Förvärv väntas skjuta fram 
lönsamhet

Vinstmarginal om 5,4 procent 
2026

Förvärv förbättrar minskar 
kostnaderna i relation till 
intäkterna
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Syncro Group – Värdering

Syncro Group

Modellen visar stor uppsida

Mangold använder sig av en DCF-modell för att värdera Syncro Group. Det 
resulterar i ett motiverat värde på 2,81 kronor per aktie. Bolaget väntas bli 
lönsamma 2022 och öka sin omsättning substantiellt till följd av förvärv och 
den brittiska lanseringen. Riktkursen på 2,81 kronor på tolv månaders sikt vi 
ger en uppsida om cirka 125 procent. Vid framräkningen av det motiverade 
värdet så har vi tagit hänsyn till utspädning till följd av emittering av aktier i 
samband med förvärv, och kvittning av lån.

Syncro Group - DCF

(Tkr) 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

EBIT -21,9 6,3 18,8 37,2 63,5 87,3

Fritt kassaflöde -125,2 24,8 33,9 52,0 78,2 94,3

Terminalvärde 1 071,6

Avkkrav Tillväxt Skatt 

Antaganden 11% 3% 21%

Riktkurs 

Enterprise value 692

Equity value 691

Riktkurs per aktie (kr) 2,81
Källa: Mangold Insight 

Riktkurs 2,81
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- Reglering på arbetsmarknaden

- Konkurrens från internationella aktörer

- Globala expansionsmöjligheter

- Utvecklingen av plattformen och 
tillhörande tjänster

- Beroende av nyckelpersoner

- Begränsade resurser jämfört med 
konkurrenter och andra etablerade aktörer

-Konkurrenskraftig plattform och 
tjänsteutbud

- Skalbar affärsmodell

- Förvärvsstrategi

Syncro Group – SWOT

Syncro Group
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Syncro Group - EBIT och marginal
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Syncro Group – Appendix

Syncro Group
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Syncro Group – Appendix

Syncro Group

Ledning

Claes Persson, vd för Syncro Group. han har tidigare varit säljchef på 
Scribona. Erfarenhet från affärsutveckling från roller som vd för Formscape 
Norden och VP för affärsutveckling  Formscape  International samt Xerox. Han 
har utbildats på Yale University, Linköpings  universitet och Borås universitet.

Fredrik Gnosspelius, COO för Syncro Group. Han har en kandidatexamen i 
Service Management från Kalmar universitet, en MBA från lunds universitet 
samt har studerat hotellledning på Krems i Österrike. Han har även varit 
inköpschef på Academedia och anläggningschef i Scandinavien för Team 
Olivia.

Jan Nilstadius, CFO för Syncro Group. Han har tidigare varit CFO på 
Meknomen och har även varit auktoriserad revisor på Deloitte & Touch. Han 
har en masterexamen i företagsekonomi.

Tobias Nyholm, CTO för Syncro Group. Han har tidigare varit CTO för Happyr . 
Han har en Masterexamen i datavetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan  
och även en Masterexamen i projektledning från Karlstad universitet.

Magnus Winterman, IR för Syncro Group. Han har arbetat som försäljningschef 
på Moreco Group och varit vd för Mobilearn Sverige. Han har även varit 
IR Manager på TMG International. Han har gått management utbildning på 
Nasdaq/OMX, har utbildning inom bankverksamhet och aktiehandel på SEB 
samt har försäljningsutbildning från Vendor Institute. 
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Syncro Group

Styrelse

Anders Bruzelius, Är sedan 2020 styrelseordförande i Gigger Group. Lång 
 erfarenhet av aktieanalys och aktiestrategi från Swedbank. Han är vd för 
Bruzelius & Partners, ägare av Bruzelius Invest samt partner på Trivor Capital. 
Han innehar en Bachelor of Science i ekonomi från Lunds universitet. 

Ebbe Damm, Styrelseledamot sedan 2021. Han har studerat Företagsledning 
vid IHM Business School och även studerat vi Uppsala, Stockholm och 
Göteborgs Universitet. Han har över 20 års erfarenhet av att leda flertalet 
startup-bolag och arbetar som Management konsult. 

Karin Wallström Nordén, styrelseledamot i Gigger Group sedan 2018. 
Hon har  tidigare erfarenhet som finansjournalist och som information och 
 marknadsdirektör i Gunnebo Gruppen.  Karin Wallström Nordén har en MSc 
i Redovisning och Företagsanalys från Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. 

Joakim Dahl, styrelseledamot i Gigger Group sedan 2019. 
 Managementkonsult och Creative Director. Tidigare erfarenhet fån 
styrelseupppdrag och  affärsutveckling i Provobis-sfären. Han har tidigare 
erfarenhet från Utrikesdepartementet och  Influence AB. Joakim är utbildad 
inom affärsstyrning från IHM Business School och har ytterligare utbildning 
från Stockholm, Uppsala och Göteborgs universitet. 

Patrik Westerlund, styrelseledamot sedan 2018. Han är advokat och har 
 gedigen erfarenhet inom legala frågor. Han innehar en LL.M i juridik från 
Stockholms  universitet. 
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Syncro Group – Resultat & balansräkning

Balansräkning (Tkr) 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Tillgångar 

Kassa o bank 10 217 20 785 56 997 89 812 140 715 217 775 310 982

Kundfordringar  16 588 23 693 63 686 105 082 168 132 260 604 343 997

Lager  0 0 0 0 0 0 0

Anläggningstillgångar 5 570 112 279 101 051 90 946 81 851 73 666 66 299

Totalt tillgångar 32 375 156 756 221 734 285 840 390 697 552 045 721 279

Skulder 

Leverantörsskulder 1 797 28 644 76 997 127 044 203 271 315 070 415 893

Skulder 27 261 36 461 36 461 36 461 36 461 36 461 36 461

Totala skulder 29 418 65 105 113 458 163 505 239 732 351 531 452 354

Eget kapital 

Bundet eget kapital 1 449 118 933 131 433 131 433 131 433 131 433 131 433

Fritt eget kapital 1 406 -27 282 -23 156 -9 098 19 532 69 081 137 492

Totalt eget kapital 2 957 91 651 108 277 122 335 150 965 200 514 268 925

Skulder och eget kapital 32 375 156 756 221 734 285 840 390 697 552 045 721 279

Resultaträkning (Tkr) 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Nettoomsättning 40 337 86 478 232 455 383 550 613 680 951 205 1 255 590

Aktiverat arbete för egen räkning 953

Övriga rörelseintäkter 3401

Summa intäkter 44 691 86 478 232 455 383 550 613 680 951 205 1 255 590

Direkta kostnader -1 183 0 0 0 0 0 0

Övriga externa kostnader -11 517 -30 923 -59 926 -98 879 -158 206 -245 219 -323 689

Personalkostnader -36 897 -65 976 -144 322 -238 132 -381 011 -590 567 -779 549

Avskrivningar och nedskrivningar -2 621 -5 292 -11 228 -10 105 -9 095 -8 185 -7 367

Övriga rörelsekostnader -4 988 -6 196 -10 688 -17 635 -28 217 -43 736 -57 731

Rörelseresultat -12 515 -21 908 6 290 18 799 37 152 63 498 87 255

Rörelsemarginal -31% -25% 3% 5% 6% 7% 7%

Räntenetto -132 -6 780 -1 094 -1 094 -1 094 -1 094 -1 094

Vinst efter finansnetto -12 647 -28 688 5 196 17 705 36 059 62 404 86 161

Skatter 0 0 -1 070 -3 647 -7 428 -12 855 -17 749

Nettovinst -12 647 -28 688 4 126 14 058 28 630 49 549 68 412

Källa: Mangold Insight

Syncro Group

Källa: Mangold Insight
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Disclaimer

Syncro Group

Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och 
personer 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 
Finansinspektionens 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. 
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. 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 instrument. 

Mangolds analytiker äger inte aktier i Syncro Group. 

Mangold äger inte aktier i Syncro Group. 

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  


