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har 
utvecklat en plattform 
som effektiviserar före-
tags kommunikation 

med kunder via mobila text-
meddelanden (SMS). Företag 
skickar allt fler SMS vilket är en 
effekt av kanalens höga effekt-
ivitet. Enligt genomförda studier 
har SMS en väsentligt högre andel 
mottagare som öppnar med-
delandet, men framför allt klickar 
på länkar. Detta jämfört med 
exempelvis e-postutskick eller 
kampanjer på sociala medier.  
 

 informerat 
om försäljningen av ViaNett som 
bidragit med majoriteten av de 
historiska intäkterna. Med en 
stärkt finansiell ställning och en 
fokuserad verksamhet kan bolaget 
satsa fullt ut på den globala expan-
sionen. Plattformen genererar 
licensintäkter och med begränsade 
direkta kostnader öppnas dörrar 
för goda bruttomarginaler. Med 
hjälp av partners runt om i världen 
och en slimmad organisation ska-
pas möjligheter för god lönsamhet 
även på sista raden. Plattformens 
grundstomme finns på plats och 
kan enkelt anpassas efter olika 
språk. Sammantaget finns alltså 

möjligheter som totalt sett moti-
verar försäljningen av ViaNett och 
den globala satsningen. Dock ökar 
risken.  
 

 kostnads-
åtgärder fortsätter att realiseras i 
form av förbättrad EBITDA-
marginal, även under andra 
kvartalet. Kostnadsbesparingarna 
kan i viss utsträckning hänföras till 
den kvarvarande verksamheten 
efter att ViaNett knoppats av. 
Nettoomsättningen kom in under 
vår förväntan. Ledningen menar 
dock att affärer skjutits på 
framtiden med anledning av en 
resurskrävande process relaterad 
till avyttringen av ViaNett. Vidare 
var aktiviteten hos befintliga 
användare lägre än föregående 
kvartal vilket förklarar avvikelsen i 
bruttomarginalen, relativt våra 
förväntningar.  
 

 ovannämnda 
kommentar från ledningen lämnar 
vi våra prognoser för 2018 och 
framåt oförändrade och behåller 
vår rekommendation Köp. 
Potentialen kvarstår men spel-
planen har ritats om vilket adderar 
osäkerhet. Samtidigt bör kom-
mande kvartal ge klarhet.  

T

  

ANSVARSBEGRÄNSNING: www.aktiespararna.se/analysguiden/disclaimer
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Välkommen till Aktiedagen i Stockholm
Vi har skapat en mötesplats där du möter experter 
från börsbolag och andra intressenter från kapital-
marknaden. Under dagen får du lyssna till ett antal 
bolagspresentationer med efterföljande frågestund. På 
vårt mingelområde arrangeras en Investeramässa där du 
kan träffa representanter från medverkande bolag och 
ställa dina frågor direkt till dem.

Aktiedagen filmas och sänds live och ondemand via 
aktiespararna.se. Redan imorgon kan du i lugn och ro gå 
tillbaka och titta på programmet från idag, kolla in det 
du kanske missade eller inte hann med under dagen.

Som världens största aktiespararorganisation med cirka 
67 000 medlemmar vill vi på Aktiespararna hjälpa dig att 
bli en mer lönsam aktie- och aktiefondsparare. Vi ger dig 
oberoende och relevant infor mation om börsen, aktier 
och fonder samt är din starka och orädda röst på fler än 
500 bolagsstämmor varje år. 

Joacim Olsson, VD Aktiespararna

Vi vill hälsa dig välkommen till en dag med fokus på ditt aktiesparande! 

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. 
Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. 

Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event 
arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investe-
ring i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

1 to 1 marketing
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BioInvent International är inriktat på forskning och utveck-
ling av nya och first-in-class immunreglerande antikrop-
parför cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-
1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom 
och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete 
med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medullo-
blastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj 
baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade 
mot regulatoriska T-celler (T-reg) och 
tumörassocierade myeloidceller. 

VD: Michael Oredsson
Ordförande: Björn Nilsson 
Lista: Small Cap

Nästa rapport: 2017-10-26 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.bioinvent.com

BioInvent International
AKTIEKURS 2,81 (2017-10-10)

Michael Oredsson

myTaste är en receptssajt med 20 miljoner unika besökare 
i månaden. myTaste har över 40 000 matbloggar anslutna 
och innehåller 8 miljoner recept från 48 länder. Företaget 
har även lanserat en receptapp. I verksamheten ingår en 
konsultdel som är under avveckling. Företaget hette tidiga-
re 203 web Group (2016) 

VD: Jonas Söderqvist
Ordförande: Fredrik Burvall 
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-10 
Bransch: IT
Webbplats: www.mytaste.com

myTaste
AKTIEKURS 4,31 (2017-10-10)

Grundare och Operativ Chef 
Andereas Friis
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Rickard Langerfors

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktio-
nella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter och 
hotell, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Vårt arbete 
styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt 
som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ak-
tien (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik 
Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget.

VD: Fredrik Lidjan 
Ordförande: Fredrik Holmström
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-10-27
Bransch: Finans & Fastighet
Webbplats: www.magnoliabostad.se

Magnolia Bostad
AKTIEKURS 77,75 (2017-10-10)

Time People Group hjälper sina kunder att genomföra hela 
utvecklingsprocessen från förstudie till leverans av färdigt 
system. Det omfattar hela kedjan från strategi, förändrings-
arbeten, ledning av projekt och program, utveckling av 
system och metoder till teståtaganden och förvaltning.

VD: Magnus Lönn
Ordförande: Bo Nordlander 

Bransch: Konsultverksamhet
Webbplats: www.timepeoplegroup.com

Time People Group
På väg till börsen

Magnus Lönn
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myFC Holding är ett svenskt innovationsföretag, världsledan-
de inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energi-
lösningar. MyFC lanserade under 2017 produktplattformen 
JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar, 
för laddning av mobiltelefoner och tablets. JAQ Hybrid 
är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och 
PowerTrekk, och drivs på företagets patenterade bränsle 
bestående av salt, vatten och reaktionskomponenter.
MyFC grundades 2005 och tillhör 
koncernen myFC Holding AB. MyFC 
Holding noterades i maj 2014 på
NASDAQ First North.

VD: Björn Westerholm
Ordförande: Carl Palmstierna 
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-10-26 
Bransch: Industrivaror & tjänster
Webbplats: www.myfc.se

myFC Holding
AKTIEKURS 31,00 (2017-10-10)

Björn Westerholm

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrolls-
lösningar för industrin som kan ersätta både manuell och 
mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade 
lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvali-
tetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflö-
det inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, 
gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra kom-
plexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och 
kontrollera flertalet komponenter i en 
enda direkt process.

VD: Jakob Kesje
Ordförande: Lau Normann Jørgensen 
Lista: First North

Nästa rapport: 2017-11-27 
Bransch: Industrivaror & tjänster
Webbplats: www.ivisys.se

IVISYS
AKTIEKURS 5,50 (2017-10-10)

Jakob Kesje
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Peckas Naturodlingar är ett företag som med nya revolu-
tionerande metoder ska tillgodose den starkt växande 
marknaden för närodlade och hållbart odlade livsmedel. 
Verksamheten består i att odla fisk och tomater (och även 
andra grönsaker) året om i en modern akvaponi, en krets-
loppsodling där fisken ger näring till växterna och växterna 
renar vattnet. Inga utsläpp från fisken sker och ytterst lite 
vatten behöver tillföras. 

Peckas Naturodlingar
AKTIEKURS 26,00 (2017-10-10)

Hugo Wikström

VD: Hugo Wikström
Ordförande: Johan Stenberg 
Lista: Nordic MTF

Nästa rapport: 2017-11-02 
Bransch: Livsmedel
Webbplats: www.peckas.se

Touchtech grundades 2008 och är ett innovativt svenskt bolag 
som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att 
digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. 
Bolaget utvecklar och säljer två produkter, Touchtech Lima 
och Touchtech Vendo, som består av interaktiv mjukvara 
som installeras på större touchskärmar och används i fysiska 
miljöer som exempelvis butiker, showrooms och mässor. Det 
tekniska begrepp som används inom Bolagets bransch för att 
beskriva den kategori av produkter som Touchtechutveck-
lar kallas för Endless-Aisle, vilket kan 
översättas till ”oändlig hylla” på svenska. 
Begreppet syftar på att via en touchskärm 
kunna presentera oändligt med informa-
tion om till exempel produkter.

Touchtech
På väg till börsen

Deniz Chaban

VD: Deniz Chaban 
Ordförande: Gösta Blomqvist
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-30
Bransch: Detaljhandel, e-handel
Webbplats: www.touctech.com

Emissionserbjudande
Teckningstid: 16 oktober – 6 november
Pris per aktie: 6,90 SEK per aktie
Emissionsbelopp: 10 005 000 SEK
Antal aktie i emissionen: 1 450 000 aktier
Övrigt: Bolaget har inhämtat teckningsförbin-
delser från befintliga och nya aktieägare upp-
gående till cirka 50 procent av emissionen.
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4000 kvm kretsloppsodling ger 
kunderna giftfria tomater och fisk

 
Peckas Naturodlingar växlar upp till storskalig 
produktion av kretsloppsodlade, högkvalitativa 
matprodukter – utan gifter, utsläpp eller långa 
transporter. Första anläggningen på 4000 kvm är 
byggd i Härnösand och första skörden av toma-
ter sker i december 2017. Strategin är att
bygga 2 eller 3 stora anläggningar i storstads- 
regionerna.

Med en ny och revolutionerande 
kretsloppsodling möter Peckas 
Naturodlingar den starkt växande 
marknaden för närproducerade 
och hållbart odlade matprodukter.

– Vår första anläggning på 
4000 kvm är färdigbyggd och 
kommer att leverera tomater 
i december 2017. Den är idag 
Europas största kretsloppsodling, 
konstaterar Hugo Wikström.
Mål: 6500 ton tomater årligen 

– När vi byggt ut till 100 000 
kvadrat meter i Sverige har vi  
kapacitet att producera 6  500 ton 
tomater och 650 ton fisk.
Peckas Naturodlingar startade 
för två år sedan men har 20 års 
utvecklingsarbete bakom sig  

i egen testanläggning. Peckas  
Naturodlingar odlar fisk och 
toma ter året runt i en modern ak-
vaponi bestå ende av en fiskbas-
säng och ett växthus där fisken 
ger näring till växterna och väx-
terna renar vattnet. Det renade 
vattnet syresätts och återförs till 
fiskbas sängen. 

– Fiskodlingen är mycket 
effektiv. Vi använder oss av eko-
logiskt foder där 1,1 kg fiskrens 
tillsammans med vegetabiler ger 
cirka 1 kilo matfisk och 10–12 kilo 
grönsaker. I havet behöver en lax 
äta 5-7 kilo fisk för att växa 1 kilo. 
Vår fiskodling är alltså fem gång-
er mer effektiv än traditionellt 
havsfiske, säger Hugo Wikström.

Det är idag även stora problem 
med havsodlingar där fiskodling 
bidrar till övergödning och ke-
miska preparat, som tillsätts för 
att bekämpa sjukdomar och hålla 
parasiter borta, har stor negativ 
påverkan på havsmiljön. Metoden 
som Peckas Naturodlingar använ-
der har utvecklats under 20 års 
tid. Det slutna systemet ger inga 
utsläpp. 

– Vår effektiva produktion , 
utan gifter och utan utsläpp, är 
hållbar, närodlad och inte minst 
smakrik. Peckas Natur- 
odlingar handlar om fram- 
tidens smarta matproduktion, 
helt enkelt, säger Hugo Wikström.

Peckas Naturodling-
ars grundare Daniel 
Brändström och Hugo 
Wikström. 

Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand 0611-50 54 90
info@peckas.se www.peckas.se

Kom och lyssna på framtidens matproducent

Peckas Naturodlingar (publ.) AB är noterade på NGM-börsen  
och finns där på deras lista NGM Nordic MTF. Vårt kortnamn för aktien 
är PEKA MTF B.

Vår grundfilosofi 
är att skapa 

en bättre värld.

Kretsloppsodling 
är bra för miljön, 

bra för människan 
och ger bra 
produkter.
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Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala 
vacciner. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (kli-
nisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fort-
satt utveckling och kommersialisering. Företagets har en 
patentskyddad adjuvansteknologi EndocineT, som är en 
viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, den kan också 
utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskil-
da indikationer.

VD: Hans Arwidsson
Ordförande: Michael Wolff Jensen 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-18 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.eurocine.se

Eurocine Vaccines
AKTIEKURS 3,65 (2017-10-10)

Hans Arwidsson

Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med
probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många 
kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i 
livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. 
Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den pro-
biotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® 
(LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® 
Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto 
Naturel ® (LN®). Krämen innehåller 
också naturligt fett som ger en skyddan-
de och smörjande effekt. I produktsorti-
mentet finns också ett självdiagnostice-
rande pH-test, en aqua block tampong, 
en intim foam och en intim deo.

Tf VD: Jan Kockum
Ordförande: Ingrid Atteryd Heiman
Lista: First North

Nästa rapport: 2018-02-15 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.ellenab.com

Ellen
AKTIEKURS 0,19 (2017-10-10)

Ingrid Atteryd Heiman
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Eurocine Vaccines utvecklar 
bekväma vacciner för dem 

som behöver det mest

www.eurocine-vaccines.com
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Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar 
immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept 
för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter trans-
plantation och patienter som står utan behandling efter att 
ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Första 
indikation för Idogens terapikoncept kommer att bli de 
patienter med blödarsjukan hemofili typ A som utvecklat 
en immunologisk motreaktion mot sin livsviktiga faktor 
VIII-ersättning. Behandlingen bygger 
på att en liten andel av patientens 
dendritiska celler (en sort vita blod-
kroppar) tas ut, omprogrammeras och 
sedan ges tillbaka till patienten.

VD: Lars Hedbys
Ordförande: Agneta Edberg 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-10-26 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.idogen.com

Idogen
AKTIEKURS 4,76 (2017-10-10)

Lars Hedbys

Real Heart utvecklar en hjärtpump med två förmak och två 
kammare med syfte att bli en permanentlösning i stället för 
hjärttransplantationer, ett så kallat permanent TAH (Total 
Artificial Heart). Målet med hjärtpumpen är att utveckla 
en bättre funktion än de som finns på marknaden, som i 
första hand kan användas som övergångslösning för pa-
tienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén 
är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så 
likt det naturliga hjärtat som möjligt.

VD: Azad Najar
Ordförande: Göran Hellers 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-23 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.realheart.se

Real Heart
AKTIEKURS 10,20 (2017-10-10)

Azad Najar
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Follicum utvecklar nya läkemedel mot håravfall och oön-
skad hårväxt. Just nu planeras de första kliniska studierna 
på människa för att bekräfta de resultat av läkemedelskan-
didaten FOL-005 som observerats i prekliniska studier. 
Företagets huvudsakliga intäkter förväntas erhållas genom 
utlicensiering eller försäljning av hela eller delar av bolagets 
läkemedelsprojekt till läkemedelsbolag och/eller finansiella 
aktörer efter genomförande av en klinisk studie. Follicum 
har inte för avsikt att bedriva egen för-
säljning av läkemedel.

VD: Jan Alenfall
Ordförande: Fredrik Buch 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-24 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.follicum.com

Follicum
AKTIEKURS 2,57 (2017-10-10)

Jan Alenfall

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel base-
rat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna 
proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas 
förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra fles-
ta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning 
(metastasering) och behovet av en specifik behandling för 
att motverka detta är därför mycket stort. 

Tf. VD: Ulf Björklund
Ordförande: Peter Ström 
Lista: Aktietorget

Nästa rapport: 2017-11-16 
Bransch: Hälsovård
Webbplats: www.wntresearch.com

WntResearch
AKTIEKURS 14,50 (2017-10-10)

Ulf Björklund
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Hitta kursvinnare 

Missa inte att lyssna på
Ola Jansson från Aktiespararna.

I kväll kl:18.30!

2curex är ett bolag med rötter i Carlsberg Research Center 
som har utvecklat metoden IndiTreat™ (Individual Treatment 
Design) – en patenterad metod för att välja rätt läkemedel 
till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. 
IndiTreat™ är utvecklad och kliniskt testad på fler än 900 
patienter med lovande resultat. Initialt är 2cureX AB inriktat 
mot kolorektalcancer (cancer i tjocktarmen) men metoden är 
tillämpbar på ytterligare cancerindikationer. Bolaget har blivit 
utvalt av EU:s Horizon 2020-program att erhålla bidrag om 
totalt cirka 29 MSEK under de komman-
de tre åren. Bidraget ska bland annat 
finansiera en slutlig klinisk validerings-
studie.

2cureX
På väg till börsen

Ole Thastrup

VD: Ole Thastrup
Ordförande: Ole Thastrup

Bransch: Medtech
Webbplats: www.2curex.com

Emissionserbjudande
Teckningstid: 13 – 27 oktober
Pris per aktie: 7,80 SEK per aktie
Emissionsbelopp: 18 330 000
Antal aktie innan nyemissionen: 8 000 000 
aktier
Teckningspost: Minsta teckningspost är 700 
aktier (5 460 SEK).
Värdering (pre-money): Cirka 62,4 MSEK
Kommande lista: First North
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13 november kl. 08:00-17:30
Hotel Sheraton Stockholm

Mer information kommer på vår hemsida, 
www.aktiespararna.se/aktiviteter
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07:30 Registreringen öppnar, vi bjuder på kaff e och smörgås 
07:50 Välkommen till Aktiedagen Anette Jonsson, Aktiespararna 
08:00 Bioinvent International VD Michael Oredsson
08:30 MyTaste  Grundare och Operativ Chef Andereas Friis
09:00 Time People Group VD Magnus Lönn
09:30 Magnolia Bostad vVD Rickard Langerfors, CFO Fredrik Westin
10:00 Paus med kaff e 
10:15 Ivisys  VD Jakob Kesje 
10:45 TargetEveryOne VD Björn Forslund
11:15 myFC Holding VD Björn Westerholm 
11:45 Touchtech  VD Deniz Chaban
12:15 Vi bjuder på lunch
13:15 Peckas Naturodlingar VD Hugo Wikström
13:45 Ellen  Ordf. Ingrid Atteryd Heiman
14:15 Hur investerar man i Life Science? Jonas Brambeck, Industrifonden
14:30 Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson 
15:00 Idogen  VD Lars Hedbys
15:30 Paus med förfriskningar
16:00 Realheart  Ordf. Göran Hellers, VD Azad Najar
16:30 Follicum  VD Jan Alenfall
17:00 WnT Research  Forskningschef och grundare Tommy Andersson
   tf. VD Ulf Björklund

17:30 2cureX  VD Ole Thastrup 
18:00 Paus med förtäring  
18:30 Hitta kursvinnare Ola Jansson, Aktiespararna 
19:30 Aktietips utifrån Hitta kursvinnare Ola Jansson, Aktiespararna  
19:45 Avslutning med utlottning

Moderatorer:  Mats Hyttinge, Jarl Securities och Linda Vikström

Tisdag 17 oktober kl. 08:00–19:45

Operaterrassen, Karl XII:s torg

AKTIE-
DAGEN

STOCKHOLM

2017


