
Kursutveckling % 1m 3m 12m

S2M -18,0 -23,1 13,7

OMXSPI 1,4 -1,1 30,4
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Nyckeltal (Tkr) 2020 2021P 2022P 2023P 2024P

Försäljning 355 400 7 312 19 594 41 072

EBIT -5 397 -7 351 -4 514 1 524 11 810

Vinst före skatt -5 397 -7 351 -4 514 1 524 11 810

EPS (kr) -0,05 -0,07 -0,04 0,01 0,11

EV/Försäljning nm nm 5,9 2,2 1,0

EV/EBIT neg neg neg 28,1 3,6

P/E neg neg neg 25,2 3,3

Ägare* Antal aktier Kapital

Ägare (Mln) Antal aktier Kapital

Neurametrix 276,2 77,0%

Maida Vale Capital 16,0 4,5%

Avanza Pension 3,9 1,1%

Ero Naderi 2,1 0,6%

Oliver Aleksov 1,6 0,4%

Nordnet Pension 1,3 0,4%

Anders Friberg 1,3 0,4%

Övriga 54 15,2%

Totalt 359 100%

*Före TO 2 

Information

Motiverat värde (kr)  0,63 

Risk Hög

Kurs (kr) 0,33

Börsvärde (Mkr)* 27

Antal aktier (Miljoner)* 83

Free float* 86%

Ticker EMOT

Nästa rapport 2021-02-22

Hemsida emotra.se

Analytiker Jan Glevén

*Före TO 2

Framtidens medicin

Neurametrix är ett bolag som medtech-bolaget Emotra valt att förvärva 
och genomfört namnändring till. Den teknik som köps in medför en 
expansion av bolagets möjligheter inom mental hälsa. Neurametrix är en 
teknik som kan upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium genom att mäta 
oregelbundenhet vid skrivande på ett tangentbord. Bolaget har samlat på 
sig mycket data genom olika studier och tester, och har med god säkerhet 
kommit fram till att det går att få fram data för att särskilja patienter 
med Parkinsons och Huntingtons sjukdom. Bolaget ser att tekniken kan 
användas till ett stort antal sjukdomar vilket gör marknaden stor. Under 
december går det att delta i bolagets teckningsoptionsprogram, vilket kan 
bidra till ytterligare kapital och en snabbare väg framåt för bolaget.

Närmare marknaden

Det nya bolaget Neurametrix medför ett stort kliv framåt för det gamla 
Emotra då Mangold nu räknar med intäkter i närtid. Mangold har valt att 
genomföra prognoser baserade på nya fall av Parkinsons på marknad-
erna USA och Europa. Intäkter för Neurametrix system har slagits ihop 
med Emotras EDOR-test vilket resulterat i en genomsnittlig tillväxt per år 
mellan 2022-2027 på 83 procent. Intäkterna väntas öka från 7 till 148 
miljoner kronor under denna prognosperiod. 

Försiktiga åtaganden

Mangold har valt försiktiga antaganden för att få fram ett motiverat 
värde. Dels är prognos baserad på endast en sjukdom för Neurametrix 
där potential finns för ett större antal. Dels har vi valt att använda en hög 
riskpremie då hälso- och sjukvården är konservativ till ny teknik. Mangold 
bedömer att det motiverade värdet på bolaget uppgår till 0,63 kronor per 
aktie, en uppsida på 90 procent. 

Mangold Insight – Uppdragsanalys 2021-12-06

Neurametrix  
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Neurametrix – bolaget i korthet
Emotra har valt att genomföra förvärv av det amerikanska bolaget Neurametrix. 
Bolaget gör en namnändring från Emotra till Neurametrix. Neurametrix, är ett 
onoterat bolag från USA men med svensk grundare. Bolaget grundades 2013 
av Jan Samzelius. Han har uppfunnit tekniken som används för Neurametrix. 
Han har lång erfarenhet av kvantitativa metoder och tidigare lett ett antal 
större analysprojekt inom kundnöjdhet till priselasticitet. Därutöver har han 
arbetat som managementkonsult i USA och varit vd för ett antal bolag inom 
bland annat telekom. 

Genom Neuramtetrix TC (Typing Cadence) får tidigare Emotra in ny 
verksamhet i bolaget i tillägg till dess EDOR-system. Dessa båda tekniker 
vänder sig till samma marknader och bolaget ser därmed möjlighet till 
synergieffekter. 

Förvärvet är godkänt och finansieras via en emission. Köpet av alla aktier 
i Neurametrix har gjorts till 94 miljoner kronor. Aktieägare i Neurametrix 
kommer att erhålla aktier i Emotra. Bolaget har även genomfört ett antal 
förändringar i styrelsen (se appendix). 

Verksamhet 

Neurametrix har utvecklat en applikation som kan identifiera och monitorera 
olika sjukdomar. Metoden, Neurametrix TC, känner igen oregelbunden rytm i 
samband med skrivande på ett tangentbord. Patienter med neurodegenerati-
va eller psykiatriska sjukdomar kan monitoreras kontinuerligt för att upptäcka 
förändringar. Metoden har fått så kallad ”Breakthrough Device” av FDA och 
CE-märkning för EU. Det finns patent för den amerikanska och australiska 
marknaden sedan 2020. 

Bolaget bedömer att tekniken kommer att kunna användas för att upptäc- ka 
sjukdomar som Parkinson, Alzheimers, bipolär sjukdom, MS och depres- sion. 
Det finns ingen teknik som motsvarar det som Neurametrix använder på 
klinker idag. Därmed framstår Neurametrix TC som ett värdefullt komple-
ment till de metoder som finns att tillgå för diagnos idag, både för patienter 
själva och behandlande läkare. Målgruppen för tekniken är främst läkeme-
delsbolag och forskningsinstitut. Dessa kan i sin tur använda Neurametrix TC 
som en träffsäker och kostnadseffektiv digital biomarkör för klinisk forskning 
och läkemedelsutveckling. Tekniken bedöms även ha ett stort användning-
sområde inom gruppen ”The Worried Well”, det vill säga stöd för individer 
som är friska men med förhöjd risk för sjukdom. 

NeuraMetrix har flera pågående internationella samarbeten inom 
läkemedelsindustrin och forskningsinstitut, bland annat med Karolinska 
Institutet och Boston University. Bolaget bedöms ha ett stort nätverk 
av vetenskapliga partners och potentiella kunder både i USA och Europa. 
Det finns även möjlighet att få ett fotfäste i Sydamerika där bolaget har 
representation.  

Två system...i ett bolag medför 
synergier 

Förvärvet är godkänt 

Neurametrix TC känner igen 
oregelbundet skrivande på 
tangetbord 

Kan användas på ett flertal 
stora sjukdomar

Neurametrix – Om bolaget

Neurametrix
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Stor mängd data 

Hög tillförlitlighet för Parkinsons 
sjukdom 

Neurametrix – Produkt och strategi 
Neurametrix TC 

Att skriva är en av de starkaste vanorna inbyggda i vår hjärna. När en hjärns-
jukdom eller psykisk störning uppstår påverkas denna mekanism, en vana 
bryts vilket gör att skrivandet blir inkonsekvent. 

Neurametrix TC är ett mjukvarusystem för att övervaka hjärnhälsa. Den 
kan enkelt installeras på patientens dator och på så sätt mäta rytm och hur 
patienten skriver på tangentbordet. Neurametrix kan med hjälp av den här 
tekniken identifiera förändringar för sjukdomar i ett tidigt skede. 

Den är öppen för både Windows och iOS samt Android. Ingen testutrustning 
krävs förutom tangentbord och en dator. Tekniken mäter skrivhastighet och  
kadens, inte innehåll. Den är oberoende av språk och algoritmer finns up-
pladdade i en molnlösning.  

Mätning sker i millisekunder, något som möjliggör upptäckt av mycket subtila 
förändringar i kognitiv och motorisk funktion. Bolaget har mätt över 600 per-
soner som ackumulerat en databas med över 1 miljard datapunkter.  

Den hastighet, eller kadens, som används vid skrivande uppvisar statistiskt 
starka egenskaper. En tidigare studie av Parkinsons sjukdom genomförd 
2014 visade att tillförlitligheten för Neurametrix TC var över 99 procent. 

NEURAMETRIX - SJUKDOMAR

CNS Parkinson's Alzheimerz MS Huntingtons

Psykiska sjukdomar ADHD Bipolär Depression Schizophreni

Källa: Neurametrix

Snabb väg till marknaden 

Bolagets strategi för att nå marknaden är att använda sig av så kallade “Key 
Opinion Leaders” i olika geografier, både de som är verksamma inom och 
utanför bolagets advisory board (se appendix). Dessa gör det möjligt att nå 
samarbeten med olika sjukhus och institut. 

NEURAMETRIX - STRATEGI FÖRSÄLJNING

Typ av kunder 

Sjukhus och kliniker 

Läkemedelsbolag

Privata företag 

Försäkringsbolag

Källa: Neurametrix 

Neurametrix 
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Verkar på växande marknad

Bolaget kan växa med att 
validera Neurametrix för fler 
sjukdomar

Neurametrix – Marknaden 
Marknaden växer

Mangold har utgått från att bolaget verkar på marknaden för digitala 
biomarkörer. Detta då Neurametrix TC identifierar en biomarkör för 
neurologisk och psykisk sjukdom. Den globala marknaden för digitala 
biomarkörer uppgick till 500 miljoner dollar 2018. Den genomsnittliga 
tillväxttakten väntas uppgå till 40 procent i snitt per år. I slutet av 2025 
bedömer BIS research att marknaden växt till över 5,6 miljarder dollar. 

0
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Digital Biomarker Market

Källa: Mangold Insight

Den adresserbara marknaden för Neurametrix är stor. I tabellen framkommer 
marknaden för de sjukdomar som bolaget väntas rikta in sig på. Bolaget har 
identifierat en marknad som uppgår till 36 miljarder dollar. 

Källa: Mangold Insight

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

MS

Parkinsons

Annat (hjärnskador, tumör etc)

Epilepsy

Alzheimers

Bipolar

Depression

Adresserbar marknad patienter (mln)
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EDOR - identifierar återfall i 
depression

Bolaget väntas vara finansierat 
fram till kommande intäkter

Pågående teckning av T0 2 i 
december 2021

Neurametrix – EDOR och finanser
EDOR-metoden 

Bolagets EDOR-system (”Electro Dermal Orienting Reactivity”) innefattar 
ett instrument och en testmetod som identifierar hyporeaktiva patienter, 
vilka har högre risk för svårbehandlad depression och återfall i sjukdomen. 
Inom den psykiatriska vården utgör depression ett stort problem och det 
saknas objektiva diagnostiska markörer som ger information för indelning i 
högre eller lägre risk för återfall i depression. Bolaget har data som stödjer 
indikationen hyporeaktivitet och som ska ge bättre möjligheter att bearbeta 
sjukhus och kliniker. Förbättrad dia g nostik med hjälp av EDOR-testet skulle 
kunna leda till bättre och säkrare vård samt stora kostnadsbesparingar för 
samhället. Hälso- och sjukvården är konservativ och nya innovationer be-
höver evidens för att få acceptans. Därav blir kommande studier avgörande 
för bolagets utveckling framöver. Fortsatta studier ska på sikt öka accept-
ansen för Edor och möjliggör att den ska kunna börja användas som objek-
tiv metod och komplettering till de subjektiva bedömningar som görs. Den 
adresserbara marknaden för EDOR, som är återfall i depression, bedöms up-
pgå till över 320 miljoner individer. En marknad som bolaget anser sig kunna 
ta tio procent av.   

Finanser 

Neurametrix är i behov av kapital för att kunna fortsätta genomföra studier 
och överbrygga en period tills dess att försäljning kan komma i gång. Bolaget 
genomförde en nyemission i början av juni 2021 då 9,5 miljoner togs in i en 
övertecknad emission. Bolaget har under december, teckning pågår fram till 
13:e december, möjlighet att ta in ytterligare kapital via teckningsoptioner av 
serie TO 2. Vid full teckning tillförs bolaget 4,1 miljoner kronor. Insynsper-
soner, det vill säga ledningen, dess största ägare och Maida Vale Capital avser 
utnyttja sin teckningsoption vilket utgör 35 procent av emissionsvolymen. 
Bolaget har ytterligare en möjlighet att ta in kapital om drygt 8 miljoner kro-
nor, vilket kan ske i oktober 2022 (TO 3). Mangold bedömer att bolagets mö-
jligheter att ta in det kapital som krävs för att inleda försäljning är tillräcklig. 
Emotra (Nu Neurametrix) hade i samband med dess kvartalsrapport för det 
tredje kvartalet en kassa på 6 miljoner kronor. Bolaget är i tillägg skuldfritt. 

Källa: Mangold Insight

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

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

Neurametrix - Soliditet
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I base-case används Parkinson-
patienter som modell för 
bolagets intäkter  

Neurametrix – Prognoser 

Neurametrix 

Neurametrix - stort användningsområde

Mangold har utgått från Parkinsons som bolaget har tydliga data för att den är 
tillförlitlig med Neurametrix. Vi har utgått från antalet diagnostiserade per år 
och valt att enbart räkna på den nordamerikanska och europeiska marknaden. 
Det ger tillräckligt stor marknad i ett initialt skede och när bolaget fått andra 
sjukdomar validerade ökar potentialen. Betalningsmodellen grundas i en 
abonnemangslösning eller där bolaget tar betalt per patient. I vårat basecase 
har vi valt en kostnad per patient på 800 dollar. Mangold har räknat med 
en bruttomarginal på 60 procent, vilke vi tidigare använt för EDOR och är 
branschanpassad. I takt med att bolagets försäljning tar fart ser vi potential till 
förbättrade marginaler. 

Prognoser för Edor kan ses enligt tabell.   

PROGNOSANTAGANDEN MARKNAD 

Marknad Parkinsons patienter iUSA och Europa (st) 100 000

Andel av marknad 1% 1000

Kostnad (dollar/patient) 800

Källa: Parkinsons Foundation, Neurametrix 

PROGNOSER NEURAMETRIX 

 (Mkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Parkinsons patienter 1000 2000 3500 5250 7875 11813

Ökning % 100% 75% 50% 50% 50%

Intäkter Neurametrix TC 7,2 14,5 25,3 38,0 57,0 85,6

Källa: Neurametrix, Mangold Insight

PROGNOSER EDOR 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Enheter Edor-system 0 40 80 100 150 200

Tillväxt % 100% 25% 50% 33%

Edor-tester 0 4 500 18 000 38 250 66 375 83 750

Intäkter (Mkr) Edor-System 0 2,0 4,0 5,0 7,5 10,0

Edor-test 0 2,8 11,1 23,5 40,9 51,6

Service 0 0,2 0,4 0,5 0,8 1,0

Intäkter 0 5,0 15,5 29,0 49,1 62,6

Källa: Emotra, Mangold Insight
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Neurametrix – Prognoser & Värdering 
Intäkter från 2022

Mangold räknar med att intäkter för Neurametrix TC inkommer under 2022 
och för Edor 2023. Sammantaget ger detta en tillväxt i snitt per år på 83 
procent (CAGR). 

NEURAMETRIX - PROGNOSER TOTALT

(Tkr) 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Intäkter 7 237 19 445 40 811 67 042 10 6104 14 8047

Tillväxt nm 169% 110% 64% 58% 40%

EBIT -5 397 -7 351 -4 559 1 435 11 653 24 465

Marginal nm nm -11% 2% 11% 17%

Källa: Mangold Insight

DCF-antaganden 

Mangold har utgått från en försäljningsutveckling som tar hänsyn till en kon-
servativ bransch där det tar lång tid att få acceptans på marknaden. Avkasting-
skravet har satts till 18 procent. Risken i bolaget bedöms som hög och vi har 
därför räknat med en riskfaktor på 0,5, det vill säga vi halverar equity value, då 
intäkter ännu inte kommit igång. Mangold räknar även med en utspädningsef-
fekt. I vår scenarioanalys varieras det motiverade värdet utifrån olika intäktss-
cenarion och avkastningskrav i ett bull- och ett bear-scenario.

NEURAMETRIX - DCF BASSCENARIO

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

EBIT -7 351 -4 562 1 429 11 643 24 449 44 559 63 924

Fritt kassaflöde -8 227 -5 405 -941 5 842 15 171 29 209 43 885

Terminalvärde 292 569

Antaganden Avkkrav Tillväxt Skatt 

18% 3% 22%

Motiverat värde 

Enterprise value 135 219

Equity value 139 521

Riskfaktor 0,5

Motiverat värde 0,63

Källa: Mangold Insight

NEURAMETRIX  - SCENARIOANALYS

(Kr)

Avk.krav BEAR X0,8 BASE BULL X1,2

16%  0,75  0,94  1,13 

18%  0,67  0,63  0,98 

20%  0,59  0,73  0,86 

Källa: Mangold Insight

Motiverat värde per aktie 
uppgår till 0,63 kronor

Riskfaktor och högt 
avkastningskrav används 

Scenarioanalys baseras på 
olika tillväxttakt, CAGR och 
avkastningskrav

Neurametrix
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Ledning 
Daniel Poté är bolagets vd sedan slutet 2018. Han har lång erfarenhet av in-
ternationell marknadsföring och produktlanseringar för olika medicintekniska 
bolag som Vitrolife, Nobel Biocare och Haemochrom Diagnostica. 

Daniel Rudeklint är CFO. Han är civilekonom och har en bakgrund som 
auktoriserad revisor från Ernst & Young. Närmast kommer han från Sida, en 
biståndsmyndighet. 

Christian Olsson är marknadsansvarig och en av grundarna i Neurametrix. 
Han har en MBA från Lunds universitet och har erfarenhet från startup-bolag 
inom tech. 

Susan DiGiaimo ansvarar för affärsutveckling (Business Development). Hon 
har över 20 års erfarenhet från life-science industrin. 

Jan Samzelius är grundare och uppfinnare till Neurametrix Typing Cadence. 

Scientific Board 

Robert W. Mahley, MD, PhD

Grundare och president för Gladstone Institute

Carrolee Barlow, MD, PhD

Ledamot Parkinson’s Institute, CMO på E-Scape 

Terrence C. Burns MD, PhD

Proffessor inom neurovetenskap och neurokirurgi på Mayo Clinic

Santosh Kesari, MD, PhD

Proffessor inom neurovetenskap på St John’s Health Center

Wolfgang H. Oertel, MD, PhD

Director på Department of Neurology, Philipps-Universität i Marburg

Martin Schalling, MD, PhD

Proffessor inom Medical Genetics på Center for Molecular Genetics, KI

Håkan Widner, MD, PhD

Proffessor inom neurologi på Lunds universitet, expert på Parkinsons

Neurametrix – Appendix 
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Neurametrix – Appendix 

Neurametrix 

Styrelse 

Claes Holmberg, styrelseordförande och  tidigare vd i bolaget. Han är ingen-
jör inom teknisk fysik samt doktor med bakgrund inom teoretisk fysik. Han 
har lång erfarenhet av utveckling och kommersialisering av medicintekniska 
produkter dels som vice vd på Nobel Biocare dels som vd på Mediteam/Bio-
lin och Biolight. Claes Holmberg har suttit i ett flertal styrelser. 

Ingela Hallberg, ledamot och läkare med klinisk erfarenhet från Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg. Hon har erfarenhet av läkemedelsindustrin där hon 
har haft ledande roller inom klinisk forskning och strategiska roller. Hon har 
även erfarenhet av strategiarbete åt mindre bolag inom Life-science. Ingela 
Hallberg är även styrelseledamot i Cellink och Medvasc. 

Sir Roy Anderson, ledamot och professor i infektionssjukdomar vid Imperial 
College London samt chef för London Centre for Neglected Tropical Dis-
ease Research. I tillägg är han styrelseordförande i Oriole Global Health samt 
medlem i advisory board för Oxford Nanoimaging och styrelsen för London 
Institute of Mathematical Sciences. Han är även författare till över 600 vet-
enskapliga artiklar och suttit i många regeringskommittéer och internationella 
byråkommittéer för att ge råd om folkhälsa och sjukdomskontroll, inklusive 
WHO och UNAIDS. 

Anders Blom, ledamot och styrelseordförande i Maida Vale Capital samt 
ledamot i Hunterhex Int och AB, Wonderboo, Challengehop och Alzinova. 
Lång erfarenhet finns inom finans och affärsutveckling från läkemedelsin-
dustrin. Han har erfarenhet från Q-Med (Galderma), Nexttobee (ett riskkap-
italbolag) och Oasmia. 

Martin Schalling, ledamot och professor i medicinsk genteknik vid institu-
tionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet samt Karo-
linska universitetssjukhuset. Hans forskning innefattar att identifiera genet-
iska, epigenetiska och miljöfaktorer som är predisponerade för utvecklingen 
av neuropsykiatriska och metaboliska störningar. Han är även gästprofessor 
vid University of Sao Paolo, samordnare för KI-samarbeten med Mayo Clinic 
och University of Minnesota. Martin Schalling är medlem i redaktionen för 
Open Psychiatry Journal. 

Julia Viklund, ledamot och konsult på Ekan Management med verksam-
het inom ekonomi- och controllerfunktioner. Hon har varit i flera olika 
ekonomiroller och utvecklingsprojekt. 



10

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

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

Neurametrix - Soliditet
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Neurametrix - Fritt kassaflöde
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Neurametrix - Rörelseresultat 
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Neurametrix– Appendix

Neurametrix



11

Resultaträkning (Tkr) 2 019 2 020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Försäljning 355 400 7 233 19 436 40 796 67 019 106 069

Bruttovinst 355 400 4 340 11 661 24 477 40 211 63 641

Bruttomarginal NM NM 60% 60% 60% 60% 60%

Övriga kostnader -5 752 -5 752 -6 902 -8 283 -9 939 -11 927 -14 313

Rörelseresultat -5 397 -7 351 -4 562 1 430 11 644 24 451 44 562

Rörelsemarginal NEG NEG NEG 7% 29% 36% 42%

Räntenetto 0 0 0 0 0 0 0

Vinst efter finansnetto -5 397 -7 351 -4 562 1 430 11 644 24 451 44 562

Skatter 0 0 0 -315 -2 562 -5 379 -9 804

Nettovinst -5 397 -7 351 -4 562 1 115 9 082 19 072 34 758

Nettovinst -5 397 -7 351 -4 561 1 116 9 085 19 075 34 764

 Skatter  0 0 0 0 -1 533 -2 614 -4 302

 Nettovinst  -4 345 9 875 -11 267 -1 331 5 436 9 267 15 253

Balansräkning (Tkr) 2 019 2 020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

 Tillgångar  

 Kassa o bank  4 302 8 675 11 271 10 333 16 179 31 357 60 577

 Kundfordringar  556 49 892 2 397 5 031 8 264 13 080

 Lager  625 0 476 1 278 2 683 4 408 6 976

 Anläggningstillgångar  8 9 510 1 061 1 667 2 333 3 067

 Totalt tillgångar  5 491 8 733 13 148 15 068 25 560 46 363 83 699

 Skulder  

 Leverantörsskulder  2 007 0 476 1 278 2 683 4 408 6 976

 Skulder  0 0 0 0 0 0 0

 Totala skulder  2 007 0 476 1 278 2 683 4 408 6 976

 Eget kapital  

 Bundet eget kapital  8 881 21 481 29 981 29 981 29 981 29 981 29 981

 Fritt eget kapital  -5 397 -12 748 -17 308 -16 191 -7 104 11 974 46 742

 Totalt eget kapital  3 484 8 733 12 673 13 790 22 877 41 955 76 723

 Totalt skulder och eget kapital  5 491 8 733 13 148 15 068 25 560 46 363 83 699

Neurametrix – Resultat & balansräkning

Neurametrix
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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. 

Mangolds analytiker äger inte aktier i Neurametrix. 

Mangold äger inte aktier i Neurametrix. 

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  


