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Syncro Group
Mangold Insight – Uppdragsanalys - Update 2022-02-22

Kursutveckling % 1m 3m 12m

SYNC B -15,4 -42,7 -4,2

OMXSPI -6,2 -13,1 10,1

Information

Rek/Riktkurs Köp 2,0

Risk Hög

Kurs (kr) 0,708

Börsvärde (Mkr) 172,1

Antal aktier (Miljoner) 287,8*

Free float 83%

Ticker SYNC B

Nästa rapport 2022-05-24

Hemsida syncro.group

Analytiker Pontus Ericsson

Nyckeltal (Mkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Nettoomsättning (Mkr) 100,0 268,9 389,9 545,9 737,0

EBIT (Mkr) -34,6 -27,8 1,3 13,8 34,5

Vinst före skatt (Mkr) -41,4 -29,0 0,1 12,5 33,2

EPS (kr) -0,15 -0,10 0,00 0,03 0,09

EV/S 5,9 2,2 1,5 1,1 0,8

EV/EBITDA neg neg 30,3 19,6 12,0

EV/EBIT neg neg 444,5 42,8 17,1

P/E neg neg 2 973,1 22,4 8,5

Tillväxt i linje med mål
Syncro Group erhöll 100 miljoner kronor i totala intäkter under 2021 
Jämfört med prognosen på 86,5 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning 
om 124 procent jämfört med samma period föregående år. Detta främst 
drivet av den organiska tillväxten inom Gig-divisionen. De tre förvärven 
som genomfördes under 2021 kommer vara fullt implementerade i 
bolaget 2022 vilket bedöms stärka marginalerna och bidra till en hög 
förvärvsdriven tillväxt under 2022. Om förvärvens resultat inkluderats 
från början av 2021 hade intäkterna varit 177 miljoner kronor för helåret.

Synergieffekter att vänta
Förvärv gjorda under 2021 väntas bidra till ett bredare tjänsteutbud. 
Valmöjligheterna för kunderna inom divisionen influencer marketing har 
ökat då förvärvet av Cube gör att det kombinerade erbjudandet täcker 
hela utbudet av andra kommersiella aktörer på marknaden. Samtidigt 
väntas Happyr agera som stöd för Gig-divisionens kunder som kan 
validera de giggare som ska anställas. Mangold bedömer att det finns 
stora potentiella synergieffekter framöver då bolagets dotterbolag 
agerar som komplement till varandra och förstärker Syncro Groups 
helhetserbjudande. 

Fortsatt stor uppsida

Mangold värderar Syncro Group med en DCF-modell och höjer 
kostnadsprognoserna till följd av en högre kostnadsbas än väntat 
2021. Riktkursen blir 2,0 kronor per aktie. Riktkursen är således lägre 
än föregående analys, drivet  främst av högre kostnader än förväntat 
och utspädning till följd av TO2 och TO3. Mangold har även utfört en 
känslighetsanalys där modellen visar uppsida i alla testade fall vilket tyder 
på att aktien är undervärderad.

*TO2 & TO3 inkluderat

Ägarstruktur Antal aktier Kapital

Osix Sverige AB 16 190 604 6,59%

Formue Nord A/S 15 022 340 6,11%

Avanza Pension 12 322 335 5,01%

Thinkberry 11 190 962 4,55%

Ebbe Damm 9 012 716 3,67%

Aksonium Oy 8 770 771 3,57%

Felix Granander 7 309 159 2,97%

Iasww Holding 7 291 557 2,97%

Totalt 245 860 423 100%
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Mindre jobbigt med jobb

Mangold uppdaterar Syncro Group med rekommendationen Köp och en 
 riktkurs på 2,0 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Det ger en uppsida om 
cirka 180 procent. Mangold bedömer att Syncro Group kommer uppvisa hög 
tillväxt framgent och succesivt lyckas förbättra sina marginaler.

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 2023

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 2023.

Förvärv ger synergieffekter

Bolaget har börjat förverkliga 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.

Riktkurs 2,0 kronor per aktie

Arbetsmarknad i omställning

Väntas generera vinst 2023

Förvärv diversifierar 
intäktsströmmar
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Syncro Group – Uppdatering

Syncro Group

Förvärvsdriven tillväxt

Syncro Group har förvärvat Collabs, WeAreCube och Happyr under 2021. Resultatet 
räknas med från olika tidsperioder under 2021; Collabs från och med april, Happyr 
från september och Cube från december. Om alla bolagen ägts från början av 2021 
hade nettoomsättningen varit 177 miljoner kronor vilket är väsentligt högre än det 
redovisade 100 miljoner kronor. Från 2022 kommer alla dotterbolagens resultat 
inkluderas vilket kommer resultera i hög förvärvsdriven tillväxt under 2022. Efter 
de gjorda förvärven kan bolaget liknas vid ett konglomerat, där Syncro Group jobbar 
med att skapar synergier mellan divisionerna och dotterbolagen. 

Bolaget har genomgått viss omorganisation där Magnus Winterman tillträtt som 
vd från den tidigare rollen som IR. Henrik Sundewall har tillträtt som CFO och vice 
vd för Syncro Group och bedöms vara ett positivt tillskott till organisationen. Han 
har erfarenhet som finansiell rådgivare i M&A och IPO-processer samt har innehaft 
seniora ledningspositioner på MTG och Kinnevik. Jan Nilstadius har tillträtt som 
chef för finansiell planering och analys från den tidigare rollen som CFO. Eftersom 
organisationen växer kraftigt anser Mangold att det är positivt att det skapas nya 
ledningsroller inom organisationen.

Gig Economy

Divisionen Gig Economy har under det fjärde kvartalet 2021 ökat sina intäkter 
med 118 procent jämfört med samma period föregående år. Gig Economy har 
tidigare varit huvudverksamheten men efter tre genomförda förvärv har Syncro 
Group breddat sitt erbjudande. Även på årsbasis har intäktstillväxten varit hög och 
resulterade i en tillväxt på 87,6 procent under 2021. Det bör noteras att tillväxten 
är organisk vilket visar på den höga potentialen inom denna division. Bolaget har 
etablerat sig i England under slutet av 2021 vilket Mangold bedömer kommer driva 
tillväxt. Den brittiska gig-marknaden är cirka 14 gånger större än den svenska vilket 
väntas ge en stadig grund för framtida tillväxt. EBITDA var lägre under det fjärde 
kvartalet 2021 jämfört med föregående år samt för helåret 2021. Försämringen i 
resultatet kan hänföras till uppstartskostnader i England på cirka 1 miljon kronor. Då 
Gigger UK lanserades i november 2021 och rekrytering av personal pågår är inte 
subdivisionen drivande i intäktsökningen under 2021. Arbetsmiljöverket har slagit 
fast att gig-bolag inte ska klassas som arbetsgivare, vilket i förlängningen innebär 
att de inte ansvarar för arbetsmiljön. Mangold bedömer att beslutet bör ses som 
synnerligen positivt för Gigger AB. Eftersom bolaget inte har ett arbetsmiljöansvar 
för de egenanställda löper de lägre risk att drabbas av extraordinära kostnader.

SYNCRO GROUP - INTÄKTER GIG ECONOMY

År 2020 2021 2020 2021

Period KV4 KV4 Helår Helår

Intäkter (Mkr) 13,6 29,6 39,0 73,2

Tillväxt (%) 118 87,6

EBITDA (Mkr) -1,5 -1,7 -5,9 -6,2

Källa: Mangold Insight

Förvärv under 2021 väntas öka 
intäkterna markant under 2022

Nyskapta roller ska bidra till tillväxt 
framgent

Organisk tillväxt på 87,6 procent

Gigger AB klassas ej som 
arbetsgivare
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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. Collabs etablerade sig på 14 marknader i Europa 
under 2021 drivet av deras egenutvecklade SaaS-plattform. Cube och 
Collabs har tillsammmans skapat ett erbjudande som täcker hela utbudet av 
andra kommersiella aktörer på marknaden. Valmöjligheterna för kunden ökar 
därmed och olika erbjudanden kan anpassas och kombineras utifrån kundens 
önskemål. Synergierna väntas bidra till en hög tillväxttakt och underlättar den 
påbörjade internationella expansionen. Cubes resultat har endast inkluderats 
för december 2021. Divisionen har levererat ett EBITDA på -2,3 miljoner 
kronor för helåret och intäkter på 17,3 miljoner kronor. En klar förbättring 
kan ses under det fjärde kvartalet vilket kan hänföras till att Cube inkluderas. 
Cube väntas vara det bolag som bidrar med att förbättra marginalerna för 
hela koncernen framgent då de levererat ett positivt EBITDA innan de 
förvärvades.

SYNCRO GROUP - INTÄKTER INFLUENCER MARKETING

År 2020 2021 2020 2021

Period KV4 KV4 Helår Helår

Intäkter (Mkr) n/a 10,1 n/a 17,3

EBITDA (Mkr) n/a -1,5 n/a -2,3

Källa: Mangold Insight

Online Recruitment

Det finns synergier mellan Gig-divisionen och Online recruitment-divisionen 
då kunder inom Gigger kan validera giggare som anställs genom att använda 
Happyr. Divisionen online recruitment har ett negativt EBITDA-resultat på 
-0,6 miljoner kronor och intäkterna motsvarade cirka 1 miljon kronor för 
2021. Även om online recruitment inte levererat några större intäkter under 
2021 så väntas divisionen stärka Gig-divisionen framöver.

SYNCRO GROUP - INTÄKTER ONLINE RECRUITMENT

År 2020 2021 2020 2021

Period KV4 KV4 Helår Helår

Intäkter (Mkr) n/a 0,8 n/a 1,0

EBITDA (Mkr) n/a -0,6 n/a -0,6

Källa ; Mangold Insight

Syncro Group

Syncro Group – Uppdatering forts.

Wearecube lyfter koncernen

Bedöms stärka Gig-divisionen 
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Intäktsprognoser

Syncro Group rapporterade 15,6 procent högre intäkter än prognos till 
följd av en hög tillväxt inom Gig-divisionen samt högre intäkter inom 
influencer marketing. EBIT-marginalen var väsentligt högre än prognos där 
personalkostnaderna sticker ut som betydligt högre. De kostnadsposter 
som är i linje med prognoserna är räntenettot och övriga externa kostnader.
Mangold ser positivt på att bolaget lyckats generera en hög organisk tillväxt 
inom Gig-divisionen vilken även väntas vara hög under de kommande åren 
till följd av den brittiska etableringen. Tillväxtprognoserna behålls på samma 
nivå som tidigare då Syncro Group lyckats växa i en hög takt hittills och nått 
sitt omsättningsmål om 100 miljoner 2021 som kommunicerades i början 
av januari. Eftersom Syncro Group hade en omsättning på 177 miljoner 
proforma under 2021 blir den organiska tillväxten 52,5 procent under 2022. 
Den organiska tillväxten för 2022 är alltså lägre än Gig-divisionens under 
2021 (87,6 procent). Då förvärv inte inkluderas i prognoserna framgent  
bedöms tillväxten avta under under de kommande åren.

SYNCRO GROUP - UTFALL

2021P 2021 Avikelse

Intäkter (Mkr) 86,5 100,0 16%

Tillväxt 124%

EBIT-marginal -25% -35% -10%

Källa: Mangold Insight

Kostnadsantaganden

Givet de betydligt högre kostnaderna för helåret 2021 bedömer 
Mangold att lönsamhet dröjer tills 2023 från det tidigare antagna 2022. 
Kostnadsminskningen generellt drivs av integreringen av EBITDA-positva 
inkluderingen av Cube. Att lönsamheten skjuts baseras främst på att 
personalkostnaderna var 25,2 procent högre än prognos.

SYNCRO GROUP - PROGNOS INTÄKTER

2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Intäkter (Reviderad prognos, Mkr) 100,0 268,9 389,9 545,9 737,0 972,8 1070,1

Tidigare prognos (Mkr) 86,5 232,5 383,6 613,7 951,2 1255,6 -

Tillväxt 124% 169% 45% 40% 35% 32% 10%

EBIT-marginal -35% -10% 0% 3% 5% 7% 7%

Tidigare prognos -25% 3% 5% 6% 7% 7% -

Källa: Mangold Insight

Syncro Group

Syncro Group – Prognoser

Förvärv väntas skjuta fram 
lönsamhet

Lönsamhet skjuts till 2023
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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 2,0 kronor per aktie. Bolaget väntas 
bli lönsamma 2023 och bedöms öka sin omsättning väsentligt till följd av 
förvärvdriven tillväxt under 2022 samt organisk tillväxt hänförligt till den 
brittiska lanseringen under kommande år. Riktkursen på 2,0 kronor på tolv 
månaders sikt  ger en uppsida om cirka 180 procent. Vid framräkningen av 
det motiverade värdet har vi tagit hänsyn till full utspädning av TO2 och TO3. 

SYNCRO GROUP - DCF

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

EBIT -27,8 1,3 13,8 34,5 66,0 80,2

Fritt kassaflöde -39,5 21,1 29,7 45,0 69,3 77,2

Terminalvärde 821,5

Avkkrav Tillväxt Skatt 

Antaganden 11% 3% 21%

Riktkurs 

Enterprise value 589

Equity value 572

Riktkurs per aktie (kr) 2,0
Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys

Mangold har genomfört en känslighetsanalys för att testa modellens utfall 
givet olika avkastningskrav och försäljningsnivåer. Om Syncro Group  uppnår 
80 procent av den prognostiserade försäljningen sjunker riktkursen till  
1,3 kronor per aktie. Det går att notera ett liknande utfall om försäljningen  
ökar med 20 procent då riktkursen i stället stiger till 2,9 kronor per 
aktie. Nivån av försäljning är den faktor som påverkar riktkursen mest. 
Sammanfattningsvis visar modellen ett intervall mellan 1,2 kronor och 3,3 
kronor per aktie. Modellen visar uppsida i alla testade fall vilket tyder på att 
aktien är undervärderad.

SYNCRO GROUP - KÄNSLIGHETSANALYS

Avk krav % 0,8x Basförsäljning(x) 1,2x

10 1,5 2,3 3,3

11 1,3 2,0 2,9

12 1,2 1,8 2,6

Källa: Mangold Insight

Riktkurs 2,0

Värderingsintervall mellan 1,2 
till 3,3 kronor per aktie
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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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Intäkter Tillväxt

Syncro Group – Appendix

Syncro Group
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Syncro Group – Appendix

Syncro Group

Ledning

Magnus Winterman, vd 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. 

Henrik Sundewall, CFO och vice vd för Syncro Group. Han har tidigare 
innehaft uppdrag som finansiell rådgivare i M&A och IPO-processer, innehaft 
seniora ledningspositioner på MTG och Kinnevik samt som CFO på ICL 
Sorbus samt Fujitsu. Han har en examen i ekonomi. 

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, chef för finansiell planering och analys 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.
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Syncro Group – Appendix

Syncro Group

Styrelse

Anders Bruzelius, Är sedan 2020 styrelseordförande i Gigger Group. Han 
har 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) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Tillgångar 

Kassa o bank 23 774 24 668 86 214 114 712 158 524 226 573 302 560

Kundfordringar  38 723 73 679 106 834 149 568 201 917 266 530 293 183

Lager  0 0 0 0 0 0 0

Anläggningstillgångar 200 954 180 859 162 773 146 495 131 846 118 661 106 795

Totalt tillgångar 263 451 279 206 355 821 410 776 492 287 611 764 702 538

Skulder 

Leverantörsskulder 66 305 77 584 112 496 157 495 212 618 280 656 308 722

Skulder 41 025 41 025 41 025 41 025 41 025 41 025 41 025

Totala skulder 107 330 118 609 153 521 198 520 253 643 321 681 349 747

Eget kapital 

Bundet eget kapital 24 586 66 213 107 841 107 841 107 841 107 841 107 841

Fritt eget kapital 131 523 94 383 94 458 104 415 130 803 182 243 244 951

Totalt eget kapital 156 121 160 597 202 299 212 256 238 643 290 083 352 791

Skulder och eget kapital 263 451 279 206 355 821 410 776 492 287 611 764 702 538

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

Nettoomsättning 91 152 268 927 389 945 545 923 736 995 972 834 1 070 117

Aktiverat arbete för egen räkning 8 766

Övriga rörelseintäkter 55

Summa intäkter 99 973 268 927 389 945 545 923 736 995 972 834 1 070 117

Övriga externa kostnader -30 090 -76 895 -102 578 -140 737 -181 445 -225 137 -242 698

Personalkostnader -82 595 -177 744 -236 133 -330 587 -446 292 -589 106 -648 016

Övriga rörelsekostnader* -12 986 -21 946 -31 822 -44 551 -60 144 -79 390 -87 329

Avskrivningar och nedskrivningar -8 951 -20 095 -18 086 -16 277 -14 650 -13 185 -11 866

Rörelseresultat -34 649 -27 754 1 325 13 770 34 465 66 017 80 208

Rörelsemarginal -35% -10% 0% 3% 5% 7% 7%

Räntenetto -6 722 -1 231 -1 231 -1 231 -1 231 -1 231 -1 231

Vinst efter finansnetto -41 371 -28 985 94 12 540 33 234 64 786 78 977

Skatter -384 0 -19 -2 583 -6 846 -13 346 -16 269

Nettovinst -41 755 -28 985 75 9 956 26 388 51 440 62 708

Källa: Mangold Insight

*Inkluderar direkta kostnader

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  


