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Mangold Insight – Uppdatering - 2021-12-07

Kursutveckling % 1m 3m 12m

URBIT -4,7 -10,7 50,0

OMXSPI -2,2 -2,0 28,6

Ägarstruktur** Aktier Kapital

Lage Jonason 77 586 413 39,9%

Fjärde AP-fonden 13 750 000 7,1%

Erik Mitteregger 12 931 126 6,7%

Astrid Jonason 11 887 724 6,1%

Handelsbanken 11 800 000 5,5%

Consensus AM 10 000 000 4,7%

Fiducian Group 9 020 000 4,6%

Adrigo AM 7 285 659 3,8%

Totalt 194 229 084 100,0%

**exkluderar de två riktade emissionerna

Nyckeltal (Mkr)  2 020  2021P 2022P  2023P 2024P

Försäljning 13 38 140 247 432

EBIT -57 -80 -27 9 79

Vinst före skatt -65 -82 -30 5 60

EPS, justerad -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1

EV/Försäljning 93,7 31,2 8,4 4,8 2,7

EV/EBITDA neg neg neg 100,4 14,3

EV/EBIT neg neg neg 133,5 14,9

P/E neg neg neg nm 95,6

Information

Rek/Riktkurs (kr) Köp 6,50

Risk Hög

Kurs (kr) 4,52

Börsvärde (Mkr) 998

Antal aktier (Miljoner)* 234

Free float 54%

Ticker URBIT

Nästa rapport 2022-02-22

Hemsida urbit.com

Analytiker Emil Ohlsson

*inkluderar de två riktade emissionerna

Hållbar verksamhetsutveckling
Urb-it, det hållbara leveransföretaget, har redovisat stark försäljningstillväxt 
för årets tredje kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 7,5 miljoner 
kronor, en ökning om 255 procent jämfört med samma period 2020. 
Tillväxten drivs av etableringen på nya marknader parallellt med nya 
samarbetsavtal. Mangold har prognosticerat 38 miljoner kronor för 2021 
som helår, en prognos som Urb-it väntas uppnå. 

Accelererar expansion
Mangold ser positivt på förtroendet från kapitalmarknaden. Urb-it har 
genomfört två riktade emissioner à 80 respektive 95 miljoner kronor. 
Kapitalet ska ge understöd för Urb-its expansion i Storbritannien och 
Frankrike. Specifikt ska bolaget öppna fler mikro-hubbar samt köpa in 
fler cargobikes. Urb-it får in nya starka ägare i Ingka Investments (IKEA:s 
investeringsbolag) samt Skandia och Ilija Batljan Invest AB. Totalt innebär 
de två emissionerna utspädning om cirka 21 procent för befintliga 
aktieägare. Det nya antalet aktier uppgår till cirka 234 miljoner jämfört 
med 194 miljoner innan emissionerna. 

Nära till riktkurs
Mangold höjer riktkursen i Urb-it till 6,50 kronor per aktie, en uppsida 
om cirka 45 procent. Mangold har skruvat upp försäljningsprognoserna; 
bolaget expanderar enligt plan och knyter kontinuerligt nya prestigefyllda 
avtal. Samtidigt väntas motorfordonsfria leveranser bli ett måste i allt fler 
städer parallellt med den gröna omställningen. Urb-it står väl positionerat 
att möta efterfrågan tack vare sin utvecklade teknologi och ett ”proof-of-
concept”.

Urb-it
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Riktkurs 6,50 kronor

Expansion till 15 städer

Alla intressenter i beaktande

Urb-its klimatpåverkan är 
minimal

Klimatanpassad tillväxt  
Mangold höjer  riktkursen i Urb-it till 6,50 kronor per  aktie (5,50) på 12 
månaders sikt. Det ger en uppsida om cirka 45  procent. Mangold bedömer 
att Urb-it kommer att visa  positivt  rörelseresultat 2023. 

Tillväxtresa med positivt rörelseresultat 2022  
Urb-it är verksamt i nio städer;  London, Paris, Lyon,  Strasbourg,  Cambridge, 
 Bristol,  Manchester, Bordeaux och Glasgow.  Omfånget ska utökas till cirka 
15 städer  senast 2023.  Mangold ställer sig positivt till att  detta materialiseras 
givet  Urb-its låga  kostnad för expansion,  konsumenternas  efterfråga på 
 effektiva  leveranser samt den ökade  näthandeln som successivt  kommer att 
utvidgas till ”ship from store” ( leverans från  detaljhandlare). Urb-it  lever också 
upp till  konsumenternas ökade krav på att  distributörer tar hänsyn till miljön. 
 Bolaget har även en affärsmodell anpassad för  politiska beslut som innebär 
att  biltrafik  begränsas i stadskärnorna.

Win-win för alla inblandade  
Urb-its tjänst sticker ut på många sätt. Primärt gynnas slutkonsumenter av 
 snabba, personliga och förutsägbara leveranser. Det har lett till en  rådande 
 kundnöjdhet om 4,9 av 5. Samtidigt är bolaget månt om dess  licensierade 
 leveransassistenter, dels genom att erbjuda tydliga och  rättvisa  arbetsvillkor, 
dels genom ett noggrant urval av vilka som levererar varor.   Urb-its  åtaganden 
har lett till att bolaget har erhållit status som  Certified B  Corporation (som 
det första och hittills enda europeiska  varuleverans-bolaget), vilket är  mycket 
 fördelaktigt i en tid när gig-ekonomins  arbetsvillkor ses över.  Slutligen 
 utgör Urb-it en viktig partner för  de stora logistikföretagen. I stället för att 
 konkurrera med dessa har bolaget marknadsfört sig som en lösning på den 
 friktion som uppstår i slutfasen av en varas  l everansled. Företag som Amazon, 
Zalando, DHL och La Poste har valt att ingå ett  samarbetsavtal med  Urb-it. 

Hållbarhet i centrum  
Urb-it möjliggör snabba och förutsägbara leveranser genom användandet av 
miljövänliga  fordon med  maximal framkomlighet, vilket i sin tur  minimerar 
 klimatavtryck och  trafikpåverkan. I takt med att storstäder som London och 
 Paris  inför fler  restriktioner för framfart av traditionella fordon ökar även 
 svårigheten att ta sig fram för de  logistikföretag som förlitar sig på bilar. 
Urb-it är helt oberoende av detta och  erbjuder en lösning på ett  problem 
som med  högsta sannolikhet ökar framgent; de  europeiska  tätbefolkade 
städerna har gatunät som inte är  anpassade för ökad biltrafik till följd av 
 e-handelsleveranser.  Det ligger till grund för de avtal som har slutits med 
DHL och La Poste. Slutligen, vid leveranser från  detaljhandlarens butiker, 
 används en minimal mängd material till  paketering i och med att  transport 
sker i detaljhandlares  kassar, vilket har positiv effekt på miljön.
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Urb-it – Uppdatering
Avtalen rullar in
Urb-it har slutit avtal med leveransföretaget Yodel. Bolaget levererar cirka 
190 miljoner paket per år och är den femte största kuriren i Storbritannien 
enligt tidningen Financial Times. Yodel utmärker sig med låga leveranstider 
och högteknologiska funktioner för sina kunder. Urb-it bidrar till låga 
leveranstider genom att inte påverkas av motorfordonstrafik, samtidigt 
som de även kan utgöra ett miljövänligt komplement till Yodel. Det brittiska 
företaget omsatte £563 miljoner pund (cirka 6,7 miljarder kronor) 20/21 och 
växer i hög takt. Mangold ser positivt på det faktum att det Yodel väljer Urb-
it i sin expansion. Samarbetet väntas medföra positiva synergieffekter för 
båda parter, där Urb-it erhåller exponering mot en mycket stor och viktig 
kundmarknad i Storbritannien. Samtidigt grundar sig Yodel:s affärsmodell i 
leverans från mikro-hubbar vilket gör att utbyte av know-how kan ske.

URB-IT – ÖVERSIKT NYA KÄRNAVTAL STORBRITANNIEN  

Bolag  Kommentar  

Yodelo Väntas leverera drygt 200 miljoner paket 2021. Storbritanniens femte största kurir. 

Zapiet 10 000 köpmän globalt

Co-op Har drygt 7 000 butiker. Storbritanniens sjätte största matbutik.

Källa: Mangold Insight

Urb-it har även slutit avtal med teknologiplattformen Zapiet som i sin tur 
är e-handelsbolaget Shopify:s primära lokala leveranspartner. Partnerskapet 
med Urb-it möjliggör att Zapiet:s kan accelerera sin gröna omställning genom 
motorfria leveranser. Genom samarbetet får Urb-it tillgång till Shopify:s 
kundbas om cirka 10 000 köpmän globalt. Storbritannien är Shopify:s andra 
största marknad globalt (efter USA). Bolaget växte med 47 procent per år 
mellan Q3 2015 och Q3 2020.

Källa: Mangold Insight

Storbritanniens femte största 
kurir

10 000 köpmän globalt
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Urb-it – Uppdatering forts.

Urb-it

Nya hjulspår
Urb-it har etablerat sig i Skottlands största stad, Glasgow. Storstadsområdet  
huserar knappt 1,7 miljoner invånare och är därmed Storbritanniens fjärde 
största stad. Skottland inför låga utsläppszoner i sina största städer (”low 
emission zones”) i allt högre grad. Fordon såsom bussar är redan förbjudna 
från att köra i stadskärnan och 2023 väntas omfattningen utökas till alla fordon 
som inte möter utsläppskraven. Utvecklingen är gynnsam för Urb-it som kan 
accentuera sin roll som ett varuleveransbolag med minimal klimatpåverkan 
och maximal framkomlighet. Expansionen blir därmed Urb-its sjätte för året, 
och Urb-it levererar nu varor i nio städer i Storbritannien och Frankrike. 

Sedan tidigare har Edinburgh, Skottlands huvudstad, infört liknande låga 
utsläpps-zoner och i ett senare skede väntas även städer som Aberdeen och 
Dundee omfattas. Mangold bedömer att en etablering i Edinburgh kan bli 
aktuell för Urb-it.

Stärkt organisation
Efterfrågan på Urb-it:s tjänster är hög och verksamheten expanderar. Mark 
Rehnström, anställd i bolaget som Head of Finance sedan 2020, axlar nu 
rollen som CFO. Han har lång erfarenhet som CFO och Controller på bolag 
såsom MTR, Eniro, ISS, Systembolaget, med flera. Caroline Brill blir chef för 
marknadsföring (CMO). Hon har haft ledande befattningar hos bland annat 
Intertek, VisMedia, Inchcape, BAE Systems med flera, och har en examen i 
marknadsföring från Strathclydes universitet i Glasgow. Mangold förväntar 
sig att rekryteringarna kommer innebära en injektion av erfarenhet samt 
möjlighet till att sluta nya avtal. 

Cargobikes i rampljuset
Mangold har tidigare presenterat potentialen i cargobikes. Exempelvis är 
motorfria cargobikes 60 procent snabbare och 90 procent renare än sina 
dieselalternativ enligt tidningen The Guardian. Uppmärksamheten kring 
cargobikes ökar; 2020 såldes 4 000 cargobikes i Storbritannien enligt Bicycle 
Association of Great Britain. Samma källa spår att försäljningen kommer öka 
med 60 procent under 2021. Lee Kidger, vd på cykelförsäljaren Raleighs, 
prognosticerar att försäljningen inom fem år kommer att öka 15 gånger mot 
dagens siffror. Omställningen är kraftfull och sker i nutid; elektriska fordon 
utgör 10 procent av DPD:s flotta enligt informationstjänsten Sifted, och 
det brittiska postbolaget Royal Mail har lagt en order om 3 000 elektriska 
skåpbilar. 

En stor del av efterfrågan kommer just i samband med att städer inför låga 
utsläpps-zoner och vill främja nyttjandet av motorfria fordon. Framfarten 
av cargobikes är gynnsam för Urb-it; dels ökar efterfrågan på bolagets 
tjänster, dels väntas inköpspriset på cargobikes pressas ned till följd av ökad 
produktion och statligt ekonomiskt stöd i den gröna omställningen. Urb-it, 
som själva köper in sina cargobikes, kan därmed öka försäljningen och minska 
sin investeringsmassa vilket gynnar lönsamheten. 

Möter efterfrågan i Skottland

Två starka tillskott

Försäljningsökning 15x
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Reviderade prognoser

Stabil kvot

Urb-it

Hållbar verksamhetsutveckling
Mangold reviderar ned försäljningsprognosen för 2021 som helår något, från 
41,4 miljoner till 37,7 miljoner. Det fjärde kvartalet har historiskt sett varit det 
starkaste sett till försäljning. Därutöver väntas försäljningen från kärnavtal 
med exempelvis Amazon, Co-op, Alibaba, Yodel, reflekteras på topline. 

URB-IT - PROGNOS INTÄKTER  

(Mkr)  2021P

Q1 Q2 Q3 Q4P Prognos helår

Nettoförsäljning (Mangold prognos) 4,9 6,1 9,1 17,6

Tillväxt per kvartal (Mangold prognos, %) 25% 50% 92% 37,7

Nettoförsäljning (faktisk) 4,9 5,9 7,5

Utfall (faktisk vs prognos) -2,6% -17,9%

Källa: Mangold Insight

På längre sikt höjer vi försäljningsprognoserna till följd av högre expansionstakt 
än väntat. 2022 väntas Urb-it:s nettoförsäljning uppgå till 140 miljoner kronor 
(133 miljoner kronor) och 2023 247 miljoner kronor (233 miljoner kronor). 
Det i sin tur är en stark orsak till den höjda riktkursen.

Investeringar tynger lönsamheten
Urb-it:s resultat i det tredje kvartalet tyngdes av stora engångs-investeringar 
i hubbar, cargobikes samt kostnader relaterade till kundanskaffning. Samtidigt 
var kvoten mellan nettoförsäljning och OPEX under det tredje kvartalet 
ungefär i linje med tidigare nivåer vilket innebär att lönsamhetsutvecklingen i 
relativa termer är nästintill oförändrad.   

URB-IT - PROGNOS KOSTNADER  

(Mkr)  2020 2021

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4P Helår

Nettoförsäljning 2,1 4,3 4,9 5,9 7,5 17,6 37,7

OPEX 16,5 19,3 21,0 25,2 32,6 39,1 117,9

Operating ratio (%) 13% 22% 23% 24% 23% 45% 32%

Källa: Mangold Insight

Mangold reviderar sina kostnadsprognoser för 2021 till följd av att bolaget 
expanderar snabbare än väntat och att kostnaderna därmed blir högre. Vi 
förväntar oss att årets rörelseresultat uppgår till cirka -80 miljoner kronor. 
Därutöver justerar vi prognosen för när Urb-it når positivt rörelseresultat 
från 2022 till 2023. 

Urb-it – Prognoser 
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Uppsida om 45 procent

Möjlighet till uppköp

Fortsatt uppsida
Mangold tillämpar en DCF-modell och ett avkastningskrav om 12 procent, 
vilket resulterar i en ny riktkurs på 6,50 kronor per aktie och en uppsida 
om cirka 45  procent. Vi har tagit hänsyn till utspädning samtidigt som 
försäljningsestimaten för 2022 och framåt är uppreviderade. 

URB-IT – DCF-VÄRDERING

(Mkr) 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

EBIT -80,2 -27,4 8,8 79,1 161,9 264,8 286,3

Fritt kassaflöde -76,1 -26,4 3,7 57,8 122,3 202,2 221,4

Terminalvärde 2 459,9

Antaganden Avkkrav Tillväxt Skatt 

12% 3% 21%

Motiverat värde

Enterprise value 1 565

Equity value 1 529

Motiverat värde per aktie (kr) 6,50
Källa: Mangold Insight

Stort intresse från kapitalmarknaden

Förtroendet från kapitalmarknaden för hållbara leveransbolag är stort. Det 
bevisar bland annat den senaste tidens investerings-aktivitet i bolag med 
liknande tjänster som Urb-it:s. Mangold utesluter därmed inte fler inträden 
av större investerare framgent. Ett uppköp är även troligt givet att Urb-it 
är en förlängd arm för logistikgiganter såsom La Poste, DHL, Amazon, med 
flera, vilket skulle gynna nuvarande aktieägare då värderingarna i branschen 
kontinuerligt stiger.

URB-IT – RELATIV VÄRDERING BRITTISKA ONOTERADE PEERS

Bolag Värdering Finansering Transaktionsdatum Aktiva marknader

Hived n.a. £1,74 miljoner (Seed) 21/09/2021 London

Zedify n.a. $70 000 (Seed) 03/03/2021 11 städer i Storbritanninen

Starship Technologies n.a. $17 miljoner (Seed) 27/01/2021 USA och Estland

Volta Trucks n.a. €37 miljoner (Series B) 17/09/2021 EU

Velove n.a. €1 miljon (Seed) 04/11/2019 Sverige

Gordon SEK1,0 miljard SEK150 miljoner 22/06/2021 Norden

Budbee SEK1,3 miljarder €52 miljoner (Series C) 14/01/2021 Skandinavien & Nederländerna

Urb-it SEK1,0 miljard SEK 175miljoner Okt & Nov 2021 Storbritanninen & Frankrike

Källa: Mangold Insight

Samtidigt gynnas Urb-it av att antalet “pure-player”-konkurrenter på bolagets 
marknader är få. Bolaget ligger långt fram i tiden och har tagit investeringar 
i sin teknologi samtidigt som de kontinuerligt ingår nya samarbetsavtal. Det 
gynnar bolagets tillväxt och förmåga att ta marknadsandelar framgent.

Urb-it – Värdering

Urb-it
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Urb-it – SWOT

Urb-it

- Konkurrens från större bolag med 
 förutsättningar för skalbarhet

- “Ultra-low emission zones” - åtstramad 
framfart för  traditionella fordon i urbana 

storstäder

- E-handelns tillväxt

- Expansionsmöjligheter stora i och med låga 
kostnader

- Uppköp

- Passiv varumärkesexponering

- Ej lönsamma ännu

- En hållbar tjänst med lösningar för flera 
 intressenter

- Starkt momentum i försäljningstillväxt

- Erfarenhet från e-handel och startups i 
bolagets ledning

- Ansvarsfulla lönevillkor



8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Urb-it - Soliditet

-500%

-400%

-300%

-200%

-100%

0%

100%

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Tk
r

Urb-it - Rörelseresultat och marginal
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Urb-it - Fritt kassaflöde
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Urb-it - Försäljning och tillväxt

 Försäljning  Tillväxt

Urb-it – Appendix

Urb-it
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Urb-it – Resultat & balansräkning

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

Tillgångar 

Kassa och bank 0,9 10,9 107,6 78,9 80,4 136,0

Kortfristiga fodringar 3,7 4,8 6,2 22,9 40,6 71,1

Lager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anläggningstillgångar 27,5 19,9 16,9 14,5 16,6 18,3

Aktiekapital 0,0 75,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalt tillgångar 32,2 111,2 130,7 116,3 137,6 225,4

Skulder 

Leverantörsskulder 4,2 3,1 5,7 20,9 37,1 64,9

Skulder 23,3 46,3 22,3 22,3 22,3 22,3

Totalt skulder 27,5 49,4 27,9 43,2 59,3 87,1

Eget kapital 

Bundet eget kapital 16,3 467,0 642,0 642,0 642,0 642,0

Fritt eget kapital -11,6 -405,2 -539,2 -568,8 -563,7 -503,7

Totalt eget kapital 4,7 61,8 102,7 73,1 78,3 138,2

Totalt skulder och eget kapital 32,2 111,2 130,7 116,3 137,6 225,4

Källa: Mangold Insight

Resultaträkning (Mkr) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P

Försäljning 4,4 12,6 37,7 139,5 247,1 432,3

Aktiverat arbete för egen räkning 2,9 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnad sålda varor 2,7 23,9 34,9 53,6 75,9 124,5

Bruttovinst 4,7 -6,1 2,7 85,9 171,2 307,9

Bruttomarginal 106% -49% 7% 62% 69% 71%

Personalkostnader -18,7 -21,8 -24,0 -26,2 -28,5 -30,9

Övriga kostnader -17,4 -16,3 -55,0 -83,7 -130,9 -194,6

Avskrivningar -15,1 -12,7 -4,0 -3,4 -2,9 -3,3

Rörelseresultat -46,5 -56,9 -80,2 -27,4 8,8 79,1

Rörelsemarginal -1 048% -453% -213% -20% 4% 18%

Räntenetto -1,1 -8,0 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Vinst efter finansnetto -47,7 -64,9 -82,4 -29,6 6,6 76,9

Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -16,9

Nettovinst -47,7 -64,9 -82,4 -29,6 5,1 60,0

Källa: Mangold Insight 

*Urb-it redovisar ej kostnad sålda varor, beräkningarna är Mangolds

Urb-it
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Disclaimer
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. 
Vid fullgörandet av sådana uppdrag kan Mangold i eget namn behöva utföra transaktioner med bolagets aktie eller 
relaterade instrument, till exempel om Mangold har uppdrag som likviditetsgarant. Mangold har riktlinjer för hanter-
ing av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instrument.

Mangold analyserade Urb-it senast den 10:e augusti 2021.
Mangolds analytiker äger inte aktier i Urb-it. 
Mangold äger aktier i Urb-it.  
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  

Urb-it


