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Kursutveckling % 1m 3m 12m

CYB1 -23,6 -37,0 -59,9

OMXSPI -6,6 -10,3 -24,7

Information

Rek/Riktkurs (eur) Köp 0,040

Risk Medel

Kurs (eur)  0,0114

Börsvärde (Meur) 11,6

Antal aktier (Miljoner) 1 021,3

Free float 92,0%

Ticker CYB1

Nästa rapport 2022-11-14

Hemsida cyber1.com

Analytiker Pontus Ericsson

Nyckeltal 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Nettoomsättning (Meur) 37,2 45,7 56,7 67,5 75,9

EBIT (Meur) 0,5 -2,1 0,0 2,1 3,0

Vinst före skatt (Meur) 4,3* -2,1 -0,1 2,0 2,9

EPS (eur) 0,004 -0,002 0,000 0,002 0,002

EV/S 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

EV/EBITDA 13,5 neg 14,8 4,1 3,1

EV/EBIT 21,8 neg 1 768,6 5,6 3,8

P/E 2,7 neg neg 7,4 5,0

*Extraordinär post till följd av rekonstruktion inkluderat

Fortsatt potential inom cybersäkerhet 

Mangold uppdaterar cybersäkerhetbolaget Cyber Security 1 (”CYBER1”) 
efter andra kvartalet. CYBER1:s intäkter ökade med 19,7 procent 
under det andra kvartalet 2022 jämfört med samma period föregående 
år. Intäkterna var således 7,3 procent lägre än prognos för kvartalet. 
Bruttomarginalen blev lägre än väntat drivet av kostnader relaterat 
till kundanskaffning samt priskrig med konkurrenter inom det största 
dotterbolaget Drs. 

Säkrad finansiering för tillväxt

CYBER1:s teckningsoptioner av serie TO1 hade en teckningsgrad om 
cirka 86 procent, vilket innebär att bolaget tillförts cirka 3,1 miljoner euro 
före emissionskostnader. Vidare finansiering har även erhållits genom 
ett lån på 3,5 miljoner euro. Finansieringen ska bidra till fortsatt tillväxt 
och öppnar upp för att förvärva resterande 25 procent av CSSA och 50 
procent av CSAD. Bolagen omsatte cirka 2,8 miljoner euro tillsammans 
under kvartalet och CSSA var EBITDA-lönsamt. CYBER1 har en exklusiv 
option att förvärva resterande delar av bolagen fram tills den sista 
september. Mangold ser positivt på eventuella fortsatta förvärv då de 
väntas vara lönsamhetshöjande och bidra till ytterligare tillväxt framgent. 

Modellen visar uppsida

Mangold sänker riktkursen från 0,045 till 0,040 euro per aktie givet 
lägre tillväxt och lägre marginaler än väntat. Det motsvarar en uppsida 
om över 200 procent. Mangold bedömer fortsatt att CYBER1 kommer 
bli EBIT-lönsamt under 2023 och kommer växa i en hög takt framgent 
drivet av den underliggande marknadsefterfrågan och expansionen av 
affärsområdet Managed Services.

Ägarstruktur Aktier (M) Kapital

Abn Amro Sweden 150,4 14,7%

Saxo Bank Client A. 124,4 12,2%

SIX SIS AG 63,0 6,2%

UBS Switzerland 61,4 6,0%

Robert Brown 50,8 5,0%

Cs (ch) Client 44,4 4,3%

Morgan Stanley 38,3 3,7%

Bridge Finance S. 29,9 2,9%

Totalt 1 021,3 100%
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Ett undervärderat försvar

Mangold uppdaterar CYBER1 och upprepar Köp och en riktkurs på 0,040 
euro per aktie på 12 månaders sikt, motsvarande en uppsida om över 200 
procent. Mangold bedömer att CYBER1 har goda möjligheter att fortsätta 
växa i hög takt baserat på deras breda utbud av produkter och tjänster, dess 
historik av tillväxt, samt den starkt underliggande marknadsefterfrågan inom 
cybersäkerhet.

Breddat tjänsteutbud

CYBER1 erbjuder ett brett spektrum av mjukvarulösningar och tjänster 
relaterade till cybersäkerhet. Bolaget har licensrättigheter att sälja 
mjukvarulösningar från ett stort antal leverantörer inom cybersäkerhet 
vilket ger dem möjlighet att erbjuda ett starkt skydd. Bolaget använder 
även professionella tjänster för att identifiera brister, agerar rådgivare 
gällande lösningar och ser till att rätt processer är på plats vid ett eventuellt 
dataintrång. Det nya affärsområdet Managed services ger kunderna en chans 
att försvara sig mot cyberangrepp genom att CYBER1 övervakar säkerhet i 
realtid på distans. Mangold anser att det breda utbudet av olika produkter 
och tjänster ger CYBER1 möjligheten att öka sin försäljning och upprätthålla 
goda marginaler framgent. 

Framåt för cybersäkerhetsmarknaden

Den globala marknaden för cybersäkerhet väntas växa från 177 till 403 
miljarder dollar mellan 2020 och 2027, motsvarande en tillväxt om 12,5 
procent årligen (CAGR) enligt marknadsundersökningsbolaget Brand 
Essence Research. Digitaliseringen sker på en global skala och kostnader 
relaterade till cyber-brott väntas nå 10,5 biljoner dollar 2025 enligt 
cybersäkerhetsmagasinet Cybersecurity Ventures. Mangold bedömer att 
CYBER1 gynnas av marknadstrenden och kan öka sin försäljning baserat på 
den underliggande efterfrågan.

Lyckad rekonstruktion

Mangold bedömer att CYBER1 är ett oupptäckt bolag och undervärderat. 
Bolaget har genererat ett rörelseresultat på 530 tusen euro under 2021, 
medan de genomgått en rekonstruktion under året och skrivit av skulder. De 
har även lyckats erhålla en tillväxt om 36 procent samtidigt som kostnaderna 
har sänkts markant i relation till försäljningen. Under 2021 har de även 
förvärvat bolagen CSSA och CSAD vilket förstärker deras position i Afrika. 
CSSA är nu inräknat i räkenskaperna då CYBER1 utökade sitt ägande till 75 
procent och CSAD redovisas som 50 procent av vinsten från intressebolag, 
CYBER1 har exklusiv option att förvärva resterande delar fram tills den 
sista september vilket ses som en intressant option. Mangold bedömer 
sammantaget att det finns uppsida att hämta i CYBER1-aktien.  

Riktkurs 0,040 euro per aktie 

Heltäckade skydd mot 
cyberangrepp

Cybersäkerhetsmarknaden växer 
med 12,5 procent CAGR

Uppsida att hämta i CYBER1:s 
aktie
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Ökade intäkter

Under det andra kvartalet 2022 ökade CYBER1:s intäkter med 19,7 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget tyngdes av kostnader 
relaterade till det nya affärsområdet Managed Services och pressad 
bruttomarginal till följd av konkurrens. Uppbyggnaden av ett Security 
Operations Centre (SOC) har varit huvudanledningen till att de operativa 
kostnaderna ökat med 50 procent jämfört med föregående år. Ökningen 
inkluderar investeringar i mjukvara, molnplattform, personal och material 
som Mangold bedömer kommer leda till tillväxt och förbättrad lönsamhet 
framgent. 

CYBER1 - UTFALL Q2

(Teur) Q2 21 Q2 22 H1 21 H1 22

Intäkter 8 246 9 872 16 052 19 514

Tillväxt 19,7% 21,6%

Bruttomarginal 26,4% 21,3% 27,7% 21,1%

EBIT-marginal 0,9% -10,6% -6,6% -8,6%

Källa: Mangold Insight

Marginalutveckling

Bruttomarginalen blev lägre än prognos för helåret 2022 drivet av kostnader 
relaterat till kundanskaffning och priskrig med konkurrenter i dotterbolaget 
Drs. Mangold bedömer dock att bruttomarginalen kommer tillbaka till 
tidigare nivåer om 27 procent 2024 främst drivet av en större andel intäkter 
från Managed Services. Affärsområdet väntas ha högre marginaler jämfört 
med Software Distribution. Bruttomarginalsprognosen sänks från 23 till 
22 procent under helåret 2022. Det görs eftersom bolaget inte lyckats 
återhämta den i tillräcklig utsträckning under det andra kvartalet 2022.

Tillväxtprognoser

Intäkterna var 7,3 procent lägre än prognos för kvartalet. Mangold bedömer  
fortsatt att CYBER1 kommer uppnå en progressiv utökad kvartalstillväxt 
primärt drivet av avslut i affärer i dotterbolaget Credence Security samt 
inkluderingen av CSSA i räkenskaperna. Vi väljer att bibehålla tillväxtprognosen 
för resterande två kvartal. Intäkterna för helåret 2022 väntas därmed bli cirka 
2,7 miljoner euro lägre än föregående prognos, motsvarande en sänkning 
från 30 till 23 procent tillväxt för helåret 2022. 

CYBER1 - TILLVÄXTPROGNOSER

(Teur) Q1 Q2 Q3P Q4P FY22P

Försäljning 9 633 10 596 12 515 15 643 48 387

Tidigare  tillväxtprognos 10% 18% 25%

Försäljning (ny prognos) 9 633 9 872 11 649 14 561 45 715

Kvartalstillväxt 2,5% 18% 25%

Källa: Mangold Insight

Cyber Security 1

Cyber Security 1 – Update

19,7 procent högre intäkter än 
samma period föregående år

Marginaler väntas återhämtas 
2024

Nedjusterad intäktsprognos
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Cyber Security 1 – Update forts.

Cyber Security 1

Slutförd rekonstruktion

CYBER1 slutförde sin rekonstruktionsprocess den 28 juni 2022. 
Rekonstruktionen har pågått sedan maj 2020 och bolaget har betalat 
fordringarna som de varit ålagda att betala. Beloppet som har betalats är cirka 
47,5 miljoner kronor, efter en nedskrivning med 75 procent av oprioriterade 
fordringar.

Lån ska accelerera tillväxt

CYBER1 har säkrat ett lån från Group BV, ett bolag som är tätt associerat 
med nuvarande aktieägare Sjan Van Ettekoven. Lånet är på 3,5 miljoner euro 
och ska finansiera fortsatt tillväxt framgent. Exempelvis skulle kapitalet kunna 
användas till att förvärva resterande delar av CSAD och CSSA som bolaget 
har en exklusiv option på att förvärva tills den 30 september 2022. Det bör 
tilläggas att CSSA har blivit inkluderat i bolagets räkenskaper från den 1 april 
2022 eftersom CYBER1 utökat sin ägarandel från 50 till 75 procent. Lånet 
löper med 10 procent årlig ränta där den första förfallodagen för 1 miljon 
euro är den 31 augusti och är räntefritt. Den andra förfallodagen är den 15 
juni 2025 där resterande del på 2,5 miljoner euro ska vara betalt. Lånet kan 
antingen betalas kontant eller i form av nyemitterade aktier.

Teckningsoptioner ger förutsättningar för tillväxt

Cirka 310,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 tecknades under 
perioden 25 juli till 8 augusti 2022, vilket motsvarar en teckningsgrad om 
cirka 86 procent. CYBER1 tillfördes därmed cirka 3,1 miljoner euro före 
emissionskostnader där 635 000 euro kvitterade tidigare skulder. Mangold 
har tidigare beräknat att bolaget skulle erhålla en teckningsgrad om 100 
procent vilket innebär att utspädningen blev lägre än väntat 44 (51) procent. 
Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till cirka  1 021 miljoner. 
Lånet samt likviden från teckningsoptionerna gör det möjligt för CYBER1 att 
förvärva resterande 25 procent av CSSA och 50 procent av CSAD. Mangold 
bedömer att det både skulle stärka bolagets position på den afrikanska 
cybersäkerhetsmarknaden, öka tillväxten samt vara lönsamhetshöjande. 

Investeringar

Bolaget har gjort större investeringar i Managed Services än väntat vilket 
gör att vi väljer att öka investeringarna för helåret 2022 från cirka 0,5 
miljoner euro till 1,3 miljoner euro. 

Slutförd rekonstruktion

Exklusiv möjlighet att förvärva 
resterande del av CSSA och CSAD

Kapitalinjektion möjliggör förvärv

Högre investeringstakt än väntat
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Utveckling inom CYBER1:s dotterbolag

Inom CYBER1:s olika dotterbolag har utveckling varit olika och det är även 
det första kvartalet som CSSA är med i räkenskaperna. Nedan följer en 
översikt av resultatet inom de olika dotterbolagen.

CYBER1 - UTFALL DOTTERBOLAG H1

Dotterbolag Drs Credence Security Credence security Protec CSSA

Region Sydafrika Mellanöstern & Indien Sydafrika Kenya Sydafrika

(Teur) H1 22 H1 22 H1 22 H1 22 Q2 22

Intäkter 10 157 7 178 537 596 1 058

Bruttomarginal 21,0% 21,7% 25,0% 38,0% 20,0%

EBITDA -1 161 -254 57 -69 26

Källa: Mangold Insight

Drs

Drs intäkter under det andra kvartalet 2022 uppgick till cirka 4,4 miljoner 
euro, en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående 
år. Affärsområdet Managed Services stod för 13 procent av intäkterna, 
tidigare kunder inom mjukvarudistribution för 60 procent och nya kunder 
för 25 procent. Minskningen härleds till striktare budgetar i både länderna 
och de sektorer som Drs är aktivt inom vilket påverkat försäljningen 
negativt. Priskrig med konkurrenter har även bidragit till en försämrad 
bruttomarginal för dotterbolaget. Kostnader relaterat till Managed Services 
tynger bolagets resultat vilket medfört cirka -1,2 miljoner euro i EBITDA. 
Dotterbolaget är därmed klart den mest bidragande faktorn till den negativa 
resultatutvecklingen. Mangold ser dock att utvecklingen av ett SOC och det 
nya affärsområdet kommer gynna CYBER1 på sikt. 

Credence Security

I Mellanöstern och Indien uppgick intäkterna för kvartalet till 3,8 miljoner euro  
vilket är en ökning med 48 procent jämfört med samma period föregående 
år. Nyförsäljning stod för 84 procent av intäkterna och kan härledas till 
marknadsföringssatsningar som den tidigare annonserade roadshow i 19 
städer i Afrika, Mellanöstern och Indien. Bolaget har en pipeline på 200 
nya  möjliga kunder och väntas nå tillbaka till lönsamhet under slutet av 
nästa kvartal. Den Sydafrikanska delen av verksamheten ökade intäkterna 
till 287 000 euro, motsvarande över 100 procent. Verksamhetsdelen 
genererade cirka 57 000 euro i EBITDA och majoriteten av intäkterna kom 
från nyförsäljning. Mangold bedömer att dotterbolaget kommer kunna ha 
en fortsatt hög tillväxttakt under de resterande två kvartalen givet den stora 
pipelinen av potentiella kunder. 

Första kvartalet med CSSA i 
räkenskaperna

Kostnader relaterat till SOC tynger 
bolaget

Ökade intäkterna med 48 procent i 
Mellanöstern och Indien
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Protec 

Intäkterna under det andra kvartalet 2022 var 255 000 euro, en minskning 
med 27 procent. Politisk turbulens i Kenya i samband med lokala val har 
bidragit till det försämrade resultatet för Protec. Budgetprioriteringar hos 
kunder har bidragit till att dotterbolaget gått miste om flertalet stora affärer 
under kvartalet. EBITDA blev cirka -68 500 euro för det första halvåret 
2022. Bolaget siktar på att utöka affärsområdet Managed Services och även 
expandera i Uganda.

CSSA

Intäkterna ökade från cirka 858 000 euro till 1 058 000 euro under det andra 
kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal föregående år. Det motsvarar en 
tillväxt om cirka 23 procent. Nyförsäljning stod för 63 procent av intäkterna  
och bolaget levererade ett EBITDA på 25 630 euro. Mangold ser positivt på 
att det förvärvade bolaget är EBITDA-lönsamt vilket väntas lyfta CYBER1:s 
resultat som helhet framgent.

CSAD

Bolaget ligger inte med i räkenskaperna då CYBER1 endast äger 50 procent av 
bolaget. De ökade sina intäkter med 27 procent under kvartalet med intäkter 
om 1,7 miljoner euro. Mangold ser det som positivt att CYBER1 har exklusiv 
rätt att förvärva resterande del av de två bolagen då de kan öka tillväxten och 
förbättra tillväxten framgent. Kapitalinjektionen från teckningsoptionerna 
och det tagna lånet möjliggör dessa förvärv om CYBER1 så önskar.

Politisk turbulens bidragande orsak 
till minskade intäkter

Första kvartalet inkluderat ser 
tillväxt och EBITDA-lönsamhet

Potentiellt vidare förvärv av aktier i 
växande bolag
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Undervärderad aktie

Mangold använder en DCF-modell för att värdera CYBER1. Mangold har 
justerat ner tillväxttakten från 30 till 23 procent för helåret 2022. Därutöver 
har bruttomarginalen justerats ner från 23 till 22 procent för perioden. 
Riktkursen sänks därmed från 0,045 till 0,040 euro per aktie. Mangold 
ser fortfarande att CYBER1 är gravt undervärderat sett till förväntade 
kassaflöden, men även sett till att de handlas på en EV/sales-multipel om 0,3 
på 2021 års försäljning, vilket anses lågt. 

CYBER1 - DCF

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

EBIT -2 067 37 2 096 3 045 4 148 5 428

Fritt kassaflöde -472 -37 1 731 3 093 4 012 5 081

Terminalvärde 56 453

Antaganden Avk. krav Tillväxt Skatt 

12% 3% 21%

Riktkurs

Enterprise value 40 531

Equity value 40 642

Riktkurs per aktie (eur) 0,040
Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys

Mangold har genomfört en känslighetsanalys för att testa modellens utfall 
givet olika försäljningsnivåer och avkastningskrav. Om CYBER1 uppnår 80 
procent av den prognostiserade försäljningen sjunker riktkursen till 0,032 
euro per aktie. Om försäljningen ökar med 20 procent stiger riktkursen i 
stället till 0,049 euro per aktie. Förändringar i avkastningskrav påverkar  
riktkursen mer än förändring i försäljning. Sammanfattningsvis visar modellen 
ett intervall mellan 0,025 euro och 0,065 euro per aktie. Modellen visar 
uppsida oavsett försäljnings- och avkastningskravsnivå vilket indikerar att 
bolaget är undervärderat.

CYBER1 - KÄNSLIGHETSANALYS

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

10 0,043 0,053 0,065

12 0,032 0,040 0,049

14 0,025 0,031 0,039

Källa: Mangold Insight

Riktkurs 0,040 euro

Värderingsintervall mellan 0,025 
och 0,065 euro per aktie
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– Konkurrens från aktörer med mer 
resurser

– Förändrade relationer med 
nyckeldistributörer

– Geografisk expansion

– Högre marginaler med SaaS-modell i 
Managed services

– Förlitar sig på levarantörers immatriella 
rättigheter

– Mindre geografisk etablering än 
konkurrenter

 

– Aktiva inom en snabbväxande sektor

– Bra relationer med nyckeldistributörer

Cyber Security 1 – SWOT

Cyber Security 1



9

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

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

CYBER1 - Soliditet

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

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

Te
ur

CYBER1 - Fritt kassaflöde

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

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

Te
ur

CYBER1 - EBIT & EBIT-marginal

EBIT EBIT-marginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

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

Te
ur

CYBER1 - Försäljning & Tillväxt

Försäljning Tillväxt

Cyber Security 1 – Appendix

Cyber Security 1



10

Cyber Security 1 – Resultat & balansräkning

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

Tillgångar 

Kassa och bank 620 4 929 4 816 6 478 9 501 13 443 18 453

Kundfordringar  16 143 19 789 24 538 29 200 32 851 36 957 41 576

Lager  6 390 640 741 834 938 1 055

Anläggningstillgångar 7 184 7 720 7 473 7 251 7 051 6 871 6 709

Totalt tillgångar 23 954 32 828 37 468 43 671 50 237 58 209 67 794

Skulder 

Leverantörsskulder 18 628 24 489 29 197 33 817 38 044 42 800 48 149

Skulder 510 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Totala skulder 19 138 26 989 31 697 36 317 40 544 45 300 50 649

Eget kapital 

Bundet eget kapital 599 3 704 3 704 3 704 3 704 3 704 3 704

Fritt eget kapital 4 217 2 135 2 066 3 650 5 989 9 205 13 440

Totalt eget kapital 4 816 5 839 5 771 7 354 9 693 12 910 17 144

Skulder och eget kapital 23 954 32 828 37 468 43 671 50 237 58 209 67 793

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

Nettoomsättning 37 221 45 715 56 686 67 457 75 889 85 375 96 047

Kostnad för försäljning -27 127 -35 612 -42 458 -49 176 -55 323 -62 238 -70 018

Bruttovinst 10 094 10 103 14 228 18 281 20 566 23 137 26 029

Bruttomarginal 27% 22% 25% 27% 27% 27% 27%

Personalkostnader -6 346 -7 794 -9 085 -10 270 -10 977 -11 731 -12 538

Övriga kostnader -2 895 -3 657 -4 365 -5 194 -5 843 -6 574 -7 396

Avskrivningar -323 -718 -772 -747 -725 -705 -687

Rörelseresultat 530 -2 067 7 2 069 3 021 4 126 5 408
Rörelsemarginal 1% -5% 0% 3% 4% 5% 6%

Räntenetto 3 785 -15 -75 -75 -75 -75 -75

Resultat efter finansnetto 4 315 -2 082 -68 1 994 2 946 4 051 5 333

Skatter 0 0 0 -411 -607 -835 -1 099

Nettovinst 4 315 -2 082 -68 1 583 2 339 3 217 4 235

Vinstmarginal 12% -5% 0% 2% 3% 4% 4%
Källa: Mangold Insight

Cyber Security 1

Källa: Mangold Insight
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Disclaimer

Cyber Security 1

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. 

Mangold analyserade Cyber Security 1 senast 2022-06-17

Mangolds analytiker äger inte aktier i Cyber Security 1. 

Mangold äger inte aktier i Cyber Security 1 såsom för eget lager.  

Mangold äger inte aktier i Cyber Security 1 genom uppdrag såsom likviditetgarant

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  


