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OURLIV OMXSPI

Mangold Insight – Uppdragsanalys - Update - 2022-11-07

OurLiving

Kursutveckling % 1m 3m 12m

OURLIV 0,0 -18,9 -38,8

OMXSPI 6,0 -9,0 -22,8

Ägarstruktur Aktier Röster

Softhouse Invest 7 173 798 14,9%

Nudging Capital 4 841 866 10,1%

Leif Liljebrunn 4 142 763 8,6%

Jörgen Brandt 3 220 926 6,7%

SEB LIFE 2 572 212 5,4%

Torbjörn Sahlén 1 782 000 3,7%

POQVINT 1 744 643 3,6%

Lars Dahlén 1 714 286 3,6%

Totalt 48 071 324 100,0%

Information

Rek/Riktkurs 2,00

Risk Hög

Kurs (kr) 0,86

Börsvärde (Mkr) 41,3

Antal aktier (Miljoner)* 51,3

Free float 58%

Ticker OURLIV

Nästa rapport 2022-11-10

Hemsida ourliving.se

Analytiker Pontus Ericsson

*Inkl. riktad emission

Nyckeltal 2021 2022P 2023P 2024P 2025P

Totala intäkter (Mkr) 4,8 4,7 22,8 34,8 50,5

EBIT (Mkr) -7,0 -14,2 -8,7 -4,3 2,0

Vinst efter skatt (Mkr) -7,1 -14,2 -8,7 -4,6 1,1

EPS (kr) -0,14 -0,28 -0,17 -0,09 0,02

EV/S 12,5 8,5 1,8 1,2 0,8

EV/EBITDA neg neg neg neg 8,6

EV/EBIT neg neg neg neg 19,9

P/E neg neg neg neg 40,5

Bryter mark i energisektorn

Proptech-bolaget OurLiving (tidigare Compare-IT) avser förvärva 
solenenergi-bolaget Solarfuture i Sverige AB (Solarfuture). Bolaget 
grundades 2020 och omsatte cirka 5,1 miljoner kronor under 2021 med 
ett EBITDA om cirka 0,6 miljoner kronor. Solarfuture förväntas omsätta 
drygt 10 miljoner kronor 2022 med ett EBITDA om knappt 1 miljon 
kronor. Den initiala köpeskillingen är cirka 6 miljoner kronor. Mangold 
ser positivt på förvärvet då det förväntas öka intäkterna och förbättra 
lönsamheten. Samtidigt som det ligger i linje med bolagets strategi om 
att bli en helhetsleverantör till fastighetsbranschen. 

Finansiering av förvärv

OurLiving finansierar förvärvet 50 procent kontant och 50 procent 
genom en riktad emission. Mangold bedömer att OurLiving kommer 
behöva göra ytterligare kapitalanskaffning om 18 miljoner kronor innan 
bolaget bedöms bli lönsamt 2025. Bolaget hade vid utgången av det 
första halvåret en kassa om cirka 7,5 miljoner kronor och tillsammans 
med den riktade emissionen bedöms det räcka för att finansiera förvärvet 
av Solarfuture. 

Värdering visar på uppsida

Mangold väljer att upprepa riktkursen om 2,00 kronor per aktie på 
12 månaders sikt. Det innebär en uppsida om över 100 procent och 
rekommendationen är därför Köp. För att riktkursen ska förverkligas krävs 
det att OurLiving lyckas öka försäljningen, slutför förvärvet av Solarfuture 
samt tar tydliga steg mot lönsamhet. 
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Framtidens hem

Mangold uppdaterar OurLiving med rekommendationen Köp och riktkursen 
2,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt, motsvarande en uppsida om över 
100 procent. Mangold bedömer att förvärvet av Solarfuture kommer driva 
tillväxt och bidra till förbättrad lönsamhet i bolaget framgent vilket gör att vi 
upprepar riktkursen.

Affärsidé och försäljning

OurLivings affärsidé är att erbjuda en helhetslösning för smarta hem och 
effektiv fastighetsförvaltning. OurLiving erbjuder styrsystemet Smart 
Homeline som installeras i bostadens elcentral och kopplas till relevanta 
uttag och styrdosor. Kunden kan på så sätt styra tillgången till värme, 
elektronik och vatten direkt i mobilen via bolagets app. Därutöver erbjuder 
OurLiving olika funktioner genom deras plattform som exempelvis digital 
tillvalshantering, bopärmar, felanmälan och ska även erbjuda visualisering av 
solenergi efter förvärvet. Försäljningen sker primärt mot bostadsutvecklare, 
småhustillverkare samt komplettering av trådlösa enheter direkt till 
användaren via bolagets hemsida.

Utökad marknadspenetration

Enligt den svenska myndigheten för samhällsplanering, Boverket, väntas 
antalet nybyggnationer i Sverige uppgå till cirka 60 000 mellan 2021 och 
2029. Det kan jämföras med OurLivings 82 sålda enheter av Smart Homeline 
2021 som innebär en marknadsandel om 0,1 procent. Potentialen för att 
kunna ta sig an en större marknadsandel anses därför vara stor. Mangold 
bedömer att OurLivings teknik är unik och att bolaget kan öka andelen till 
1,9 procent 2027, motsvarande en försäljning om cirka 1 135 styrsystem. 
När det gäller hela OurLiving-plattformen har bolaget betydligt fler kunder 
som använder tjänsterna digital tillvalshantering, bopärmar, felanmälan, 
bokningsfunktionen med mera. Mangold bedömer att anvädningen av 
tillämpningarna kommer öka betydeligt under de kommmade åren.

Förvärvsstrategi implementeras 

Utöver planen att växa organiskt har bolaget uttryckt intresse att växa 
genom förvärv. OurLivings 16 år långa erfarenhet i branschen ger bolaget 
en god position att sälja ytterligare produkter och tjänster, vilket var grunden 
till förvärvet av plattformsbolaget OurLiving. Genom förvärvet väntas  
OurLiving addera drygt 2,5 miljoner kronor i intäkter. OurLivings förvärv av 
Solarfuture ger bolaget exponering mot alternativa energislag och diversifierar 
bolagets intäktsströmmar. Bolaget hade en EBITDA-marginal om 12 procent 
under 2021 och erhöll 5,1 miljoner kronor i intäkter. Mangold ser positivt på 
att OurLiving levererar enligt sin strategi om att bli en helhetsleverantör till 
fastighetssektorn. Förvärvet förväntas även addera betydande intäkter och 
vara lönsamhetshöjande.

Riktkurs 2,00 kronor per aktie

OurLivings styrsystem möjlliggör 
kontroll via mobilen

Marknadsandelen väntas öka 
avsevärt kommande år

Förvärvsstrategi bedöms bidra till 
tillväxt och vara lönsamhetshöjande
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OurLiving – Update

OurLiving

Förvärvar EBITDA-postivt 
solenergibolag

Uppgraderad app

Förvärv av solenergibolag

OurLiving avser förvärva samtliga aktier i Solarfuture i Sverige AB för cirka 
6 miljoner kronor. Solarfuture bedriver service inom solenergilösningar, 
installationsentreprenader och distribution av produkter samt system för produktion 
av solenergi. Förvärvet följer OurLivings strategi om att bli en helhetsleverantör till 
fastighetsbranschen. OurLiving ska bygga mjukvara och digitalisera upplevelsen av 
solenergi vilket bedöms bidra till Solarfutures affär. Därutöver väntas Solarfutures 
säljorganisation kunna öka möjligheten till korsförsäljning, då bolagen till viss del 
har gemensamma målgrupper. Kunderna består av myndigheter, företagskunder 
samt en minoritet privatpersoner. Några exempelkunder är Trelleborgs Hamn, 
Doxa, NBI Bygg, KlaraBo Sverige, Ikano Bostad, Statens Fastighetsverk samt 
Region Skåne. Bolaget grundades 2020 och omsatte cirka 5,1 miljoner kronor 
under 2021 med ett EBITDA om cirka 0,6 miljoner kronor. Bolaget förväntas 
omsätta drygt 10 miljoner kronor 2022 med ett EBITDA om knappt 1 miljon 
kronor. 50 procent av köpeskillingen ska erläggas kontant på tillträdesdagen och 
50 procent genom en riktad nyemission av aktier i OurLiving. Emissionskursen ska 
motsvara den volymvägda genomsnittskursen i OurLiving under 20 handelsdagar 
från och  med den 5 oktober 2022. Den volymvägda aktiekursen blev 0,921 vilket 
innebär att cirka 3,3 miljoner Mangold ser positivt på förvärvet då målbolaget hade 
en EBITDA-marginal om 12 procent 2021 och väntas vara lönsamhetshöjande 
för OurLiving som helhet. Därutöver förväntas Solarfuture omsätta 10 miljoner 
kronor 2022 vilket motsvarar en tillväxttakt om 96 procent. Tillträdet förväntas 
ske i december. 

OurLiving-plattformen har uppgraderats

OurLiving har utvecklat OurLiving-plattformen där de förbättrat 
användargränssnittet samt lagt till nya funktioner. Appen är helt webbaserad vilket 
gör att upplevelsen är densamma oavsett om den används med en smartphone, 
dator eller tablet. Den är även modulärt uppbyggd vilket innebär att den enkelt 
kan uppgraderas med nya funktioner. Ett urval av funktioner i den nya plattformen 
presenteras nedan:

• Tillvalshantering

• Whitelabeling, en bostadsutvecklare kan få sin egen grafiska profil

• Push notiser i webben och till epost

• Nyhetsflöde

• Bokningsfunktion, för exempelvis tvättstuga, gästlägenhet, cyklar

• Bopärm

• Ärendehantering, boende kan direkt felanmäla en produkt till brf eller 
bostadsutvecklare

• Inventering av produkter, exempelvis information för vitvaror

• Skicka akuta meddelande, till exempel vid vattenläcka
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OurLiving – Update

OurLiving

Över 300 digitala bopärmar 
levererade till Vågårdahus

Nytt namn ska vara mer 
verksamhetsbeskrivande

Tilläggstjänster implementerade 

Avtal värt 700 000 kronor

Totalt över 100 order av 
tillvalslösning

Trådlös knapp ändrar 
ljussättning

Ytterligare avrop till Vigårdahus

I augusti avropade Vårgårdahus ytterligare bostäder där OurLiving levererade 
digitala bopärmar. Efter avropet använder därmed över 300 hus från kunden 
OurLiving-plattformen. 

Namnbyte till OurLiving

Compare-IT bytte namn till OurLiving  den första november 2022. 
Namnändringen följer förvärvet av OurLiving under slutet av 2021 och syftar 
till att vara mer verksamhetsbeskrivande. Styrelsen ansåg att namnet var 
daterat och inte beskrev dagens verksamhet i tillräcklig utsträckning. Det nya 
namnet anses sammanfatta att bolaget arbetar inom boende och fastigheter 
med en tydlig hållbarhetsaspekt i namnet.

OurLiving upphandlas i Malmö

Hela OurLivings tjänsteutbud blir en del bostadsutvecklaren Cormacs nya 
projekt Skimra i Malmö. Paketet som upphandlats består av bland annat 
kommunikations- och tillvalsmodul, digital bopärm, ärendehantering med 
mera. Fastigheten ska bli nio våningar och binder ihop den gamla stadskärnan 
med Västra hamnen. Skimra innefattar 58 bostadsrätter och inflyttning 
beräknas ske under 2024.

Avtal med Peab Bostad

OurLiving har ingått avtal med Peab Bostad med ett värde på cirka 700 
000 kronor. Bolagen har redan pågående samarbete i region väst och 
det utvidgas nu till att innefatta projektet BRF Vevaxeln i Trollhättan. 33 
lägenheter ska utrustas med smarta funktioner. Tjänsterna ska integreras 
i OurLiving plattformen där digital bopärm och kommunikationsmodulen 
inkluderas. Projektet och avtalet är villkorat med investeringsförbehåll och 
slutligt besked kommer tas senast i början på 2023.

Fjärde beställningen gjord

Fastighetsbolaget 3-hus har gjort sin fjärde beställning av OurLivings 
tillvalsmodul till 17 radhus i Teckomatorp, Skåne. Inflyttning sker i början av 
2023. Genom projektet har OurLiving levererat sin tillvalslösning till över 
100 av 3-hus bostäder. Mangold ser det som ett tecken på hög kundnöjdhet 
att tidigare kunder lägger ytterligare beställningar på bolagets lösningar. 

Utökade funktioner

OurLiving har utökat sin produktportfölj med en trådlös scenarioknapp 
som kan placeras varsomhelst utan kabeldragningar. Knappen kan agera 
godnattknapp vid sängen eller agera myscenario vid tv-soffan och så vidare. 
Knappen har varit i testfas under sommaren och lanseras under kommande 
veckor. Mangold bedömer det som positivt att bolaget utvecklar fler 
funktioner som bedöms stärka OurLivings helhetserbjudande. 
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OurLiving

Samarbete inleds i oktober 
2022

Order till parhus

Ytterligare avropade bopärmar

Bokningsfunktion till två projekt

Samtliga moduler ska användas

Hustillverkaren Åsbohus kommer använda sig av samtliga moduler inom 
OurLiving för alla deras hus. Samarbetet inledes i oktober och gäller den 
digitala bopärmen initialt. Syftet är att spara tid och underlätta för kund. 
OurLivings plattform kommer användas efterhand som husen slutförs och 
säljs vilket kommer generera löpande intäkter framgent. 

Reformhus lägger order

Bostadsutvecklaren Reformhus har även de gjort en beställning av digitala 
bopärmar och kommunikationsverktyg till nya parhus i Färlöv. Inflyttning 
skedde den 17 juli 2022. Reformhus har även lagt ytterligare beställningar av 
kommunikationsverktyg och bopärmar till 8 hushåll. 

Ytterligare avrop av bopärmar

OurLiving ska leverera digitala bopärmar till Mecon Bostad för ett projekt i 
Täby. Bolaget har även avropat bopärmar till ett projekt i Kävlinge. 

Peab börjar använda ny funktion

Peab har använt OurLiving-plattformen sedan 2020 och ska nu använda 
bokningsfunktionen i två projekt. Det första projektet omfattar Brf Gamlestads 
Plaza i Göteborg som tidigare använt OurLivings kommunikationsdel till de 
75 lägenheterna. Vidare ska nu den digitala bopärmen användas vid inflytt 
från november 2022 till januari 2023. Bokningsfunktionen kommer även 
kunna användas till hissbokning för att undvika väntetider och trängsel. Brf 
Rabarberlunder i Skövde bestående av 25 radhus kommer även använda den 
digitala bopärmen samt kommunikationsdelen. Inflyttning sker i oktober och 
januari. 
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OurLiving – Utfall & Prognos
Utfall

Intäkterna blev 49 procent lägre under det första halvåret 2022 jämfört med 
samma period föregående år. Den största anledningen är att OurLiving har 
behövt betala tillbaka omställningsstöd som de erhållit under pandemin om 
cirka 1,2 miljoner kronor. OurLiving ansåg att det skulle vara svårt att få 
igenom en överklagan baserat på andra rättsfall vilket gjort att man avstått. 
Bruttomarginalen var däremot bättre än väntat, vilket Mangold bedömer 
härrör  från en ökande andel av intäkter från OurLiving-plattformen.

OURLIVING - INTÄKTER

(Tkr) H1 21 H1 22 Avvikelse

Intäkter 3 154 1 617 -49%

Kostnad sålda varor 1 337 538 -60%

Bruttovinst 1 151  1 079 -41%

Bruttomarginal 58% 67%

Källa: Mangold Insight

Kostnadsutveckling

De totala kostnaderna blev högre än väntat och drivs främst av högre 
personalkostnader. Personalkostnaderna blev cirka 91 procent högre än 
samma period föregående år drivet främst av en utökning av personalstyrkan 
från 6 till 13 anställda. Rörelseresultatet blev lägre än väntat -8,8 miljoner  
jämfört med -2,7 miljoner kronor samma period ifjol, vilket kan hänföras till 
den utökade organisationen samt högre avskrivningar. 

OURLIVING - KOSTNADER

(Tkr) H1 21 H1 22 Avvikelse

Personalkostnader  2 354  4 507 91%

Övriga kostnader  1 108  1 886 70%

Avskrivningar  1 099  3 497 218%

Rörelseresultat -2 744 -8 811 -221%

Rörelsemarginal -87% -545%

Källa: Mangold Insight

Kvartalsprognos

Mangold sänker prognosen för helåret 2022 från 7,7 miljoner till 4,7 miljoner 
kronor eftersom intäkterna varit lägre än väntat. Däremot väntas intäkterna 
öka markant när förvärvet av Solarfuture ligger med i räkenskaperna, vilket 
beräknas ske i december.

OURLIVING - KVARTALSPROGNOS

(Tkr) Q1 Q2 Q3P Q4P 22P 22P (tidigare prognos)

Intäkter 1417 200 1 420 1 704 4 741 7 724

Kvartalstillväxt -86% 610% 20%

Källa: Mangold Insight

Lägre intäkter än väntat

Högre kostnader än prognos

Sänkt intäktsprognos från 7,7 
till 4,7 miljoner kronor 2022
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OurLiving – Prognoser

OurLiving

Mangold justerar upp intäkterna 
från 2023 och framåt

Höjda kostnadsprognoser

Bedöms behöva uppta finansiering 
om cirka 18 miljoner kronor

Försäljningsprognos

Eftersom förvärvet av Solarfuture väntas bidra med en ordentlig intäktsökning väljer 
Mangold att justera upp intäkterna från 2023 och framåt. Solenergimarknaden 
väntas uppnå en marknadstillväxt om 12,7 procent (CAGR) årligen från 2022 
till 2027 enligt marknadsundersökningsbolaget Morderintelligence. Mangold 
bedömer att Solarfuture kommer uppnå en avtagande försäljningstillväxt som 
konvergerar med marknadstillväxten 2027. Solarfutures intäkter väntas uppgå 
till cirka 10 miljoner kronor 2022 motsvarande en tillväxt om över 90 procent. 
Mangold har valt att sänka antalet sålda styrsystem 2027 från 1400 till 1135 givet 
lägre tillväxt än väntat under året. Det globala marknadsläget och osäkerheten 
på den svenska fastighetsmarknaden gör även att vi sänker tillväxtprognosen för 
försäljning av styrsystem. 

OURLIVING - FÖRSÄLJNINGSPROGNOS

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

Totala intäkter (ny) 4 741 22 758 34 820 50 489 67 150 78 565

Totala intäkter 7 724 12 568 18 661 27 738 45 819 53 258

Källa: Mangold Insight

Kostnadsantaganden

Kostnaderna var högre än väntat under det första halvåret 2022, vilket i 
kombination med en förväntad kostnadsökning från förvärvet gör att vi höjer 
kostnadsprognosen framgent. Mangold bedömer att Solarfuture kan uppnå en 
bruttomarginal om 60 procent vilket är i linje med andra solenergibolag. Därutöver 
väntas kostnaderna ha samma fördelning som Ourliving då enbart EBITDA-
marginalen är tillgänglig. Mangold vidhåller att lönsamhet kan uppnås 2025.

OURLIVING - KOSTNADSPROGNOS

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

Bruttovinst (ny) 3 177 14 128 21 761 31 789 42 544 49 882

Bruttovinst 4 326 7 289 11 384 17 475 29 782 34 618

Personalkostnader (ny) 8 930 15 270 17 523 20 326 22 979 24 197

Personalkostnader 4 554 5 192 5 853 6 539 6 670 7 395

Övriga kostnader (ny) 3 932 5 112 6 257 6 804 7 240 7 624

Övriga kostnader 3 188 3 634 4 097 4 577 4 669 5 176

Rörelseresultat (ny) -14 158 -8 690 -4 281 2 022 9 883 15 793

Rörelseresultat -5 653 -3 619 -511 4 539 16 736 20 440

Källa: Mangold Insight

Finansiering och investeringar

Mangold bedömer att OurLiving behöver uppta finansiering om totalt 18 miljoner 
kronor under 2023 och 2024. Investeringarna väntas uppgå till 6,5 miljoner kronor 
under 2022 och 6 miljoner under 2024. Investeringarna följer av det som är avtalat 
för förvärvet av Solarfuture. Mangold bedömer att OurLiving kommer betala den 
maximala tilläggsköpeskillingen om 6 miljoner kronor baserat på förväntat EBITDA 
2023. 
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OurLiving – Värdering

OurLiving

Värdering ger uppsida

Mangold använder en DCF-modell för att värdera OurLiving. Det motiverade 
värdet uppgår till 1,96 kronor per aktie och givet den marginella differensen 
väljer vi att upprepa riktkursen 2,00 kronor per aktie. Det motsvarar en 
uppsida om över 100 procent. 

OurLiving - DCF

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

EBIT -14 158 -8 690 -4 281 2 022 9 883 15 793

Fritt kassaflöde -9 862 -12 306 -8 897 2 459 8 380 13 334

Terminalvärde 179 952

Antaganden Avk. krav Tillväxt Skatt 

11% 3% 21%

Motiverat värde

Enterprise value 94 371

Equity value 100 435

Motiverat värde per aktie (kr) 1,96
Källa: Mangold Insight 

Känslighetsanalys

Mangold har genomfört en känslighetsanalys. Om försäljningen ökar med 
10 procent skulle motiverat värde per aktie bli 2,47 kronor. Om försäljning 
i stället skulle bli 10 procent lägre blir motiverat värde 1,50 kronor per 
aktie. Känslighetsanalysen visar på ett värderingsintervall mellan 1,23 och 
3,01 kronor per aktie. Det bör noteras att modellen visar uppsida oavsett 
valda avkastningskrav och försäljningsnivåer. Det som påverkar motiverat 
värde marginellt mer är förändring i försäljningsvolym gentemot förändring i 
avkastningskrav. 

OurLiving - KÄNSLIGHETSANALYS

Avk krav % 0,9x Basförsäljning 1,1x

9,9 1,86 2,40 3,01

10,9 1,50 1,96 2,47

11,9 1,23 1,62 2,06

Källa: Mangold Insight

Riktkurs 2,00 kronor per aktie

Värderingsintervall mellan 1,23 
och 3,01 kronor per aktie
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Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot
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- Konkurrenter är världsledande företag 
med mycket kapital

- Alternativ teknik visar sig vara överlägsen

- Bostadskrasch som leder till minskning 
av antal nybyggnationer

- Förvärv som kan utöka bolagets 
vertikaler och intjäning

- Grön energiomställning

- Upphandlingar tar lång tid

- Ej lönsamma 

- Unikt styrsystem som är kompatibelt 
med trådbundna och trådlösa enheter

- Hög efterfrågan på smarta lösningar

OurLiving – SWOT

OurLiving
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OurLiving - Försäljning och tillväxt 
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OurLiving – Appendix

OurLiving

* 2020 avser 8 månader

* 2020 avser 8 månader
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OurLiving – Resultat & balansräkning

Balansräkning (Tkr) 2020* 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Tillgångar 

Kassa och bank 2 196 9 326 3 577 431 19 1 898 9 698 22 453

Kundfordringar  665 4 354 1 299 6 235 9 540 13 832 18 397 21 525

Lager  1 692 1 125 1 286 7 093 10 733 15 370 20 224 23 575

Anläggningstillgångar 8 099 23 642 24 360 22 624 26 361 24 425 22 683 21 114

Totalt tillgångar 12 652 38 447 30 522 36 383 46 653 55 525 71 002 88 667

Skulder 

Leverantörsskulder 1 682 3 029 6 430 11 822 17 888 25 616 33 706 39 292

Skulder 1 216 233 1 334 10 534 19 334 19 334 19 334 19 334

Totala skulder 2 898 3 262 7 764 22 356 37 222 44 950 53 040 58 626

Eget kapital 

Bundet eget kapital 9 374 4 781 7 799 7 799 7 799 7 799 7 799 7 799

Fritt eget kapital 380 30 404 14 958 6 228 1 631 2 776 10 162 22 242

Totalt eget kapital 9 754 35 185 22 758 14 027 9 430 10 575 17 962 30 041

Skulder och eget kapital 12 652 38 447 30 522 36 383 46 653 55 525 71 002 88 667

Resultaträkning (Tkr) 2020* 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Totala intäkter 3 021 4 838 4 741 22 758 34 820 50 489 67 150 78 565

Kostnad sålda varor -2 104 -2 426 -1 565 -8 630 -13 058 -18 700 -24 605 -28 683

Bruttovinst 917 2 412 3 177 14 128 21 761 31 789 42 544 49 882

Bruttomarginal 30% 50% 67% 62% 62% 63% 63% 63%

Personalkostnader -2 263 -4 465 -8 930 -15 270 -17 523 -20 326 -22 979 -24 197

Övriga kostnader -888 -2 675 -3 932 -5 112 -6 257 -6 804 -7 240 -7 624

Avskrivningar -961 -2 303 -4 472 -2 436 -2 262 -2 636 -2 443 -2 268

Rörelseresultat -3 195 -7 031 -14 158 -8 690 -4 281 2 022 9 883 15 793

Rörelsemarginal -164% -218% -299% -38% -12% 4% 15% 20%

Räntenetto -78 -95 -7 -40 -316 -580 -580 -580

Resultat efter finansnetto -3 273 -7 126 -14 165 -8 730 -4 597 1 442 9 303 15 213

Skatter 0 0 0 0 0 -297 -1 916 -3 134

Nettovinst -3 273 -7 126 -14 165 -8 730 -4 597 1 145 7 386 12 079

OurLiving

Källa: Mangold Insight

* Avser endast 8 månader på grund av ändring från brutet räkenskapsår till kalenderår

Källa: Mangold Insight

* Avser endast 8 månader på grund av ändring från brutet räkenskapsår till kalenderår
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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 OurLiving senast 20:e april 2022.

Mangolds analytiker äger inte aktier i OurLiving. 

Mangold äger inte aktier i OurLiving såsom för eget lager.  

Mangold äger aktier i OurLiving 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  


