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Kursutveckling % 1m 3m IPO

WYLD -25,5 35,2 133,4

OMXSPI -8,2 -14,4 -8,5

Information

Rek/Riktkurs Köp 33,00

Risk Hög

Kurs (kr) 17,00

Börsvärde (Mkr) 140,5

Antal aktier (Miljoner) 15,1*

Free float 22%

Ticker WYLD

Nästa rapport 2022-05-31

Hemsida wyldnetworks.com

Analytiker Pontus Ericsson

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

Nettoomsättning (Mkr) 2,5 14,6 43,8 109,5 153,4

EBIT (Mkr) -9,8 -18,0 -8,2 25,8 48,5

Vinst före skatt (Mkr) -10,5 -18,4 -8,6 25,4 48,2

EPS (kr) -1,3 -2,2 -1,0 2,4 4,6

EV/Försäljning 59,4 10,1 3,4 1,3 1,0

EV/EBITDA neg neg neg 5,8 3,1

EV/EBIT neg neg neg 5,7 3,0

P/E neg neg neg 7,4 3,9

Grunden lagd för kommersialisering 

Den virtuella satellitnätsoperatören för IoT Wyld Networks, avslutade 
2021 starkt med flera nya samarbetsavtal. Wyld redovisade högre 
intäkter än prognosticerat för 2021, och är på god väg att nå 
försäljningsprognosen för 2022. Bolaget erhöll order på 17,0 respektive 
11,3 miljoner kronor (exklusive dataintäkter) inom jordbruks- och 
skogssektorn. Mangold bedömer att inkomna order uppgår till cirka 40 
procent av försäljningsprognos för 2022 och visar Wylds förmåga att 
generera hög försäljningstillväxt framgent. 

Konsortium bildat

Wyld har tillsammans med Eutelsat, Senet och TrakAssure bildat ett 
konsortium gällande IoT-infrastruktur. Därmed utökar Wyld sitt erbjudande 
till att omfatta spårning av tillgångar inom leverantörskedjor, en marknad 
som präglas av hög tillväxt. Wyld har även utökat sitt partnernätverk 
inför kommersiell lansering med bolag från jordbrukssektorn, skogsbruk, 
IoT och markbundna nätverk. Mangold bedömer sammantaget att det 
finns goda förutsättningar för en lyckad global kommersialisering av Wyld 
Connect.

Utökad uppsida i aktien

Mangold har värderat Wyld Networks med en DCF-modell. Riktkursen 
höjs från 25,25 till 33,00 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om 
över 90 procent. Höjningen baseras på de stora inkommande order och 
de utökade partnerskapen. För att riktkursen ska realiseras krävs det att 
Wyld redovisar vinst under 2024 samt ökar försäljningen framgent.

*inkluderar TO

Ägarstruktur Antal aktier Kapital

Tern PLC 4 855 579 58.7%

Wardhaman Family 1 179 108 14.3%

Alastair Williamson 134 919 1.6%

Movitz Hessel 130 000 1.6%

Martin David 100 000 1.2%

Eugene Myers 96 768 1.2%

Avanza Pension 92 657 1.1%

Tuvedalen 79 162 1,0%

Totalt 8 267 308 100%
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Sammankopplar världen

Mangold upprepar köp av Wyld Networks med riktkursen 33,00 kronor per aktie. 
Det motsvarar en uppsida om över 90 procent på 12 månaders sikt. Mangolds 
bedömning är att Wyld Networks kommer kunna uppnå en nettoomsättning på 14,6 
miljoner kronor 2022 drivet av lanseringen av Wyld Connect, för att sedan gå mot 
marknadstillväxten på 40 procent (CAGR) fram till 2025. 

Breda användningsområden

Wyld Networks två produkter: Wyld Connect och Wyld Fusion fungerar tillsammans för 
att skapa en heltäckande satellit-IoT lösning. Affärslösningen använder satelliter för att 
erbjuda global täckning. Eftersom 85 procent av jordens yta inte täcks av markbaserad 
uppkoppling finns stor potential att sälja lösningen till bolag som är verksamma i denna 
täckningsfria zon. Wylds produkter kan tänkas användas i en mängd olika sektorer 
som exempelvis jordbruk, energi, miljö, sjöfart, detaljhandel, evenemang, fabriker, 
sjukhus, med flera. Produkterna inväntar resultat från patent-ansökan och bolaget har 
registrerat sina varumärken vilket stärker positionen för kommersialisering. Bolagets 
användning av kostnadsfria olicensierade frekvensband och billigare LEO-satelliter 
väntas bidra till ett attraktivt pris för kund. 

Snabbväxande marknader

Maknaden för IoT-anslutningar har en estimerad årlig tillväxttakt (CAGR) om 40,0 
procent mellan 2018 och 2025 enligt tidningen Rethink Technology Research. 
Mangold anser att den starkt underliggande efterfrågan på dessa teknologierna väntas 
bidra positivt till Wylds tillväxtresa. 

Stora lanseringspartners

Bolagets lanseringspartners har ett sammanlagt börsvärde på över 400 miljarder dollar. 
Mangold bedömer att Wyld kan ta del av sina partners nätverk och därmed erhålla 
intäkter genom kommersialiseringen av Wyld Connect. Två av dessa bolag, Eutelsat 
och Bayer Crop Science har köpt lösningar innan lansering vilket tyder på förtroendet 
för Wylds produkter och tjänster. Syftet med lanseringspartnerna är att de ska få testa 
produkten före lansering med förhoppningen att de ska bli betalande kunder när den 
kommersialiseras. Konsortiet av Eutel, TrakAssure, Senet och Wyld väntas bidra till att 
Wyld kan etablera sina produkter och tjänster globalt.

Finansiering säkrad

Wylds IPO blev kraftigt övertecknad vid börsintroduktionen i början av juli vilket 
tillförde bolaget 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Tidigare aktieägare 
betalade även in 29 miljoner kronor under det första kvartalet 2021. Mangold 
bedömer att kapitaltillskottet ger bolaget goda förutsättningar att lansera Wyld 
Connect. Teckningsoptioner har även utfärdats vilket väntas inbringa sammanlagt 
104,6 miljoner kronor före emissionskostnader under 2022 och 2023. 

Riktkurs 33,00 kronor per aktie

85 procent av jordens yta saknar 
markbaserad uppkoppling

CAGR om 40 procent

Lansering bland jättar

Kraftigt övertecknad IPO
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Konsortium bildas

Wyld har ingått partnerskap med Eutelsat Communications, TrakAssure 
och Senet och bildat konsortiet Multimodal IoT Infrastructure Consortium 
("MMIIC"). Syftet är att kombinera Senets markbundna LoRaWAN-nätverk 
med Wylds och Eutelsats satellitbaserade LoRaWAN-nätverkskapacitet för 
att ge täckning över hela jordens yta. Senets nätverk är det största i USA 
och bolaget verkar i 80 länder. Pilottester har startats för samarbetet och 
planen är att nätverket ska vara kommersiellt tillgängligt under september 
2022. Inledningsvis kommer konsortiet vara inriktat på att spåra tillgångar 
globalt inom leverantörskedjor, speciellt inom transporter och logistik. 
Marknaden för spårning av tillgångar väntas växa från 10 miljarder till 33 
miljarder dollar  mellan 2020 och 2025 enligt marknadsundersökningsbolaget 
Juniper Research. Det motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxttakt om cirka 
27 procent (CAGR). Konsortiet öppnar därmed upp för försäljning på en 
helt oexploaterad marknad för Wyld vilket förstärker Mangolds bedömning 
att de kommer uppnå våra prognoser. Wyld har knytit till sig flertalet nya 
lanseringspartners under det fjärde kvartalet vilka presenteras nedan.

WYLD NETWORKS - NYA LANSERINGSPARTNERS WYLD SATELLIT-IOT SERVICE

Företag Bransch

American Towers Markbundet nätverk

Senet Markbundet nätverk

TrakAssure IoT/logistik

Navigator Group IoT/jordbruk/skogsbruk/allmänyttiga tjänster

Constanta De Inovação IoT/Smarta städer

Axceta IoT

Overbury Enterprises & Glas Data Jordbruk

Snow Acres Jordbruk

Agrology Jordbruk

Hazera Seeds Jordbruk

Treevia Skogsbruk

Källa: Mangold Insight

Stor order i jordbrukssektorn

Wyld har erhållit en inköpsorder från ett sydafrikanskt bolag verksamt i 
jordbrukssektorn. Inköpsorden gäller Wyld Connects IoT-moduler som ska 
levereras under en fyraårsperiod med leverans från april 2022. Värdet på 
ordern motsvarar totalt 17 miljoner kronor. Mangold bedömer att orden är 
ett viktigt steg på vägen att uppnå prognosen för försäljning och ett bevis på 
att Wyld kan generera höga intäkter framgent. 

Öppnar upp för global spårning 
inom leveratörskedjor

Marknadstillväxt om 27 procent

Order om 17 miljoner kronor
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Order till brasilianska skogssektorn

Wyld har erhållit en inköpsorder om 11,3 miljoner från ett brasilianskt bolag 
verksamt inom skogssektorn. Orden avser Wyld Connects IoT-moduler och 
ska levereras under en treårsperiod, där den första leveransen väntas ske 
under 2022. 

Tillgänglig för beställning

Wylds produkter blev tillgängliga för beställning den 22 mars 2022. Det 
gör det möjligt för kunder att integrera Wylds teknik i IoT-sensorer. Det 
gör det möjligt för kunden att koppla upp sig direkt när den fullständiga 
satellitnätverkstjänsten lanseras under andra halvåret 2022.

Samarbete stärker Wylds erbjudande

Wyld har ingått samarbete med American Towers i Brasilien. Syftet är att 
de ska testa och kommersialisera deras satellitbaserade IoT-lösning. Wylds 
lösning ska fungera som ett komplement till American Towers markbundna 
nätverk. Bolaget ingår i en koncern med ett marknadsvärde överstigande 
114 miljarder dollar vilket Mangold bedömer ger goda förutsättningar för 
Wyld att etablera sin teknologi i Brasilien och världen. 

Samarbeten i jordbrukssektorn

Wyld har ingått i ett partnerskap med Agrology som erbjuder data- och 
prediktionsanalys baserat på maskininlärning i jordbrukssektorn. Agrology 
använder marksensorer och väderdata för att effektivisera jordbrukares 
skörd. Modellerna har ökat kundernas skörd med 20 till 40 procent under 
2021 och med Wyld Connect integrerat kan datainsamling ske globalt. Glas 
Data erbjuder en molnbaserad lösning för att förvaltning och beslutsfattande 
ska bli mer effektivt i jordbrukssektorn. Genom Wylds samarbete med Glas 
Data och Overbury Enterprises kommer information från jordbruksgårdens 
mark matas in i Glas Dats gränssnitt. Ytterliggare ett nytt samarbete är med 
Snow Acres. Bolaget erbjuder sensorteknik för mätning av markfuktighet där 
Wyld ska se till att datan levereras överallt i världen. Wyld har påbörjat ett 
partnerskap med Hazera Seeds som utvecklar och producerar fröer globalt. 
Hazera avser att testa Wylds lösning för sina kunder i Sydamerika, Sydafrika 
och Israel.

11,3 miljoner i ordervärde

Produkter redo att beställas

Samarbete med stor global aktör

Ökar skörden med 20 till 40 
procent



5

Wyld Networks – Update forts.

Wyld Networks

Partnerskap gällande hållbart skogsbruk

Ett partnerskap har ingåtts med Treevia som tillhandahåller lösningen 
SmartForest. Det är en digital plattform för automatiserad förvaltning av 
skogsbruk. Wylds IoT-teknologi ska kombineras med SmartForest för att 
skapa en helhetslösning för övervakning och hantering av skogstillgångar 
över hela jorden. Treevia bevakar 100 000 hektar skog och har som mål 
att övervaka en miljard hektar skog 2030, motsvarande en fjärdedel av den 
globala skogsarealen. Syftet med datainsamligen är att skogstillgångarna ska 
bli mer produktiva och att hållbarhetsaspekter ska förbättras.

Samarbeten gällande smarta städer & IoT

Axceta erbjuder små och stora organisationer att ta fram datadrivna strategier 
för att effektivisera processer och fatta välgrundade affärsbeslut. Exceta 
hjälper sina kunder att designa, bygga och driva IoT-lösningar där Wyld ska 
ge global uppkoppling till Axcetas AgTech-sensorer. Constanta De Inovação 
är finansierat av den brasilianska regeringen samt privata aktörer för att 
leverera  IoT-projekt. Wylds lösning ska användas för att leverera kommunal 
infrastruktur, där det första projektet omfattar vattenmätare där mobilnätet 
är begränsat eller otillgängligt. Syftet är att vattenförsörjningen till industri, 
jordbruk och hushåll ska vara tillförlitlig. Navigator Group är verksamt inom 
navigationssystem, informationssäkerhet, telematik, men även inom IoT-
sensorer och enheter. Navigator ska testa Wylds lösning inom skogsbruk, 
jordbruk samt allmännyttiga tjänster i Ryssland där Wyld ska leverera data 
oavsett plats. 

Med sikte på övervakning av en 
fjärdedel av världens skog

IoT-samarbeten med flertalet 
användningsområden kristalliseras
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Wyld Networks

Högre intäkter & övriga 
kostnader

Höjer kostnadsprognosen för 
övriga kostnader

Utfall

Wyld överträffade vår intäktsprognos med drygt 7 procent för helåret 2021. 
Det hänförs till en högre skattekredit för FoU. Personalkostnaderna var något 
lägre än prognos medan övriga kostnader var betydligt högre. I de övriga 
kostnaderna finns en post om drygt sex miljoner som är en engångspost 
relaterad till börsintroduktionen under 2021. Eftersom de övriga kostnaderna 
var högre än förväntat blev EBIT-marginalen lägre än väntat.

WYLD NETWORKS - UTFALL

2021P 2021 Avvikelse (%)

Intäkter (Tkr) 6 070 6 529 7,6

Personalkostnader (Tkr) 13 500 12 577 -6,8

Övriga kostnader (Tkr) 14 236 20 043 40,8

EBIT (Tkr) -23 038 -26 387 -14,5

EBIT-marginal (%) -922 -1075

Källa: Mangold Insight

Reviderade prognoser
Mangold bedömer att Wyld kan uppnå de satta försäljningsprognoserna baserat 
på de första stora order på 17,0 respektive 11,3 miljoner kronor samt de starka 
aktörerna som tillkommit som partners. Givet att jordbruksorden levereras från 
april och antagande om påbörjad leverans för skogssektororden vid lansering i 
september uppnår Wyld cirka 40 procent av försäljningsprognosen för 2022. 
Mangold bedömer att cirka 4,4 miljoner kronor kommer genereras från enheter 
och 1,4 miljoner från dataintäkter. Antagandena bygger på att enheterna 
levereras linjärt månadsvis, där cirka 10 500 av 66 600 enheter väntas levereras 
under 2022.  Med dataintäkter på 5 dollar per månad och enhet kommer Wyld 
generera cirka 3,1 miljoner kronor i månaden när alla enheter är utplacerade. 
De återkommande intäkterna från datan kommer vara en bidragande faktor 
till den ökade lönsamheten framgent. Personalkostnaderna väntas ligga på 
samma nivå som i föregående prognos då bolaget väntas behöva anställa 
framgent. De övriga kostnaderna revideras till följd av att de var oväntat höga 
exklusive engångsposter. Givet att teckningsoptionerna utnyttjas behöver inte 
Wyld ta in något mer kapital fram till 2024 då bolaget förväntas bli lönsamt.

WYLD NETWORKS - PROGNOS

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

Nettoomsättning (Mkr) 2,5 14,6 43,8 109,5 153,3 199,3 229,3

Nettoomsättning tidigare prognos (Mkr) 2,5 14,6 43,8 109,5 153,3 199,3

Övriga kostnader (Mkr) 20,0 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 15,7

Övriga kostnader tidigare prognoser (Mkr) 14,2 10,4 10,6 10,8 11,1 11,3

EBIT-marginal (%) -1 075% -123% -19% 24% 32% 37% 39%

EBIT-marginal tidigare prognos (%) -922% -101% -10% 27% 34% 39%

Källa: Mangold Insight
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Wyld Networks

Undervärderad aktie

Mangold använder sig av en DCF-modell för att värdera bolaget. Ett 
avkastningskrav om 12 procent för Wyld Networks anses vara lämpligt. 
Det är högre än det rekommenderade avkastningskravet om 10,9 procent i 
PwC:s riskpremiestudie för bolag med börsvärde runt 100 miljoner kronor. 
Orsaken till det är att bolaget ännu kommersialiserat sin produkt vilket bidrar 
till ökad risk. Det resulterar i ett motiverat värde om  33,00 kronor per aktie, 
motsvarande en uppsida om över 90 procent. För att kursen skall förverkligas 
krävs det att Wyld Networks kommersialiserar Wyld Connect 2022, ökar sin 
försäljning och blir lönsamma 2024.

WYLD NETWORKS - DCF

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

EBIT -18 018 -8 230 25 802 48 521 73 483 89 419

Fritt kassaflöde -18 056 -12 858 11 211 32 201 51 797 66 624

Terminalvärde 740 268

Antaganden Diskränta Tillväxt Skatt 

12% 3% 21%

Riktkurs 

Enterprise value 492 980

Equity value (Tkr) 495 178

Riktkurs per aktie (kr) 33,00

Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys

Mangold har genomfört en känslighetsanalys för att testa modellens 
utfall givet olika avkastningskrav och försäljningsnivåer. Om Wyld uppnår 
90 procent av den prognostiserade försäljningen sjunker riktkursen till  
19,89 kronor per aktie. Det går att notera ett liknande utfall om 
försäljningen  ökar med 10  procent då riktkursen i stället stiger till 48,64 
kronor per aktie. Försäljningsnivån är den faktor som påverkar riktkursen 
mest. Sammanfattningsvis visar modellen ett intervall mellan 17,27 kronor 
och 56,08 kronor per aktie. Modellen visar uppsida i alla fall förutom när 
avkastningskravet är satt till 13 procent och försäljningen till 90 procent av 
den prognos. 

WYLD - KÄNSLIGHETSANALYS

Avk krav % 0,9x Basförsäljning(x) 1,1x

11 23,18 37,96 56,08

12 19,89 33,00 48,64

13 17,27 28,71 42,71

Källa: Mangold Insight

Riktkurs 33,00 kronor

Värderingsintervall mellan 
17,27 till 56,08 kronor per 
aktie
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– Flertalet stora konkurrenter som kan 
tänkas agera i samma bransch

– Misslyckad kommersialisering

– Många potentiella tillämpningsområden

– Snabbväxande marknader

–Global kundbas

– Ej lönsamma

– Ej kommersialiserat sina produkter

– Stora lanseringspartners 

– Patenterad teknologi

– Teknologiskt kompetent ledning

Wyld Networks – SWOT

Wyld Networks
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Wyld Networks
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Wyld Networks – Resultat & balansräkning

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

Tillgångar 

Kassa o bank 18 171 57 256 79 838 90 689 122 531 173 968 240 232

Kundfordringar  6 732 8 004 24 011 60 027 84 037 109 249 125 636

Lager  0 0 0 0 0 0 0

Anläggningstillgångar 1 240 2 116 2 904 3 614 4 253 4 827 5 345

Totalt tillgångar 26 144 67 376 106 753 154 330 210 821 288 044 371 212

Skulder 

Leverantörsskulder 3 974 6 084 18 251 45 626 63 877 83 040 95 496

Skulder 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Totala skulder 15 973 18 084 30 251 57 626 75 877 95 040 107 496

Eget kapital 

Bundet eget kapital 690 58 190 93 990 93 990 93 990 93 990 93 990

Fritt eget kapital 9 480 -8 898 -17 488 2 713 40 953 99 013 169 726

Totalt eget kapital 10 170 49 292 76 502 96 703 134 943 193 003 263 716

Skulder och eget kapital 26 143 67 375 106 753 154 330 210 820 288 043 371 212

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

Nettoomsättning 2 455 14 607 43 820 109 549 153 368 199 379 229 286

Rörelseintäkter 4 074 3 878 0 0 0 0 0

Kostnad sålda varor 0 -6 427 -19 281 -48 201 -67 482 -87 727 -100 886

Bruttovinst 6 529 12 057 24 539 61 347 85 886 111 652 128 400

Bruttomarginal 266% 83% 56% 56% 56% 56% 56%

Personal kostnader -12 577 -15 737 -18 058 -20 466 -21 919 -22 358 -22 805

Övriga kostnader -20 043 -14 214 -14 499 -14 789 -15 084 -15 386 -15 694

Avskrivningar -295 -124 -212 -290 -361 -425 -483

Rörelseresultat -26 387 -18 018 -8 230 25 802 48 521 73 483 89 419

Rörelsemarginal -1075% -123% -19% 24% 32% 37% 39%

Räntenetto -560 -360 -360 -360 -360 -360 -360

Resultat efter finansnetto -26 947 -18 378 -8 590 25 442 48 161 73 123 89 059

Skatter 0 0 0 5 241 9 921 15 063 18 346

Nettovinst -26 947 -18 378 -8 590 20 201 38 240 58 060 70 713

Källa: Mangold Insight

Wyld Networks

Källa: Mangold Insight
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Disclaimer

Wyld Networks

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 Wyld Networks. 

Mangold äger inte aktier i Wyld Networks såsom för eget lager.  

Mangold äger aktier i Wyld Networks genom uppdrag såsom likviditetgarant.

Mangold äger aktier i Wyld Networks. 

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  


