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Högt tryck under säsongsmässigt starkt kvartal 
Ytrade Group redovisade en nettoomsättning (GMV) under vår förväntan un-
der tredje kvartalet. En förklaring är den tidigarelagda flytten av hanterings- 
och lagerlokalen, vilket medförde att bolaget medvetet höll tillbaka aktivite-
ten på plattformen. Kostnadsbilden var dock betydligt lägre än väntat och 
det negativa resultatet lika så. Satsningen kring lansering av nya kategorier 
under 2022 är mycket intressant då den vidgar marknaden och ökar mark-
nadspotentialen. Vi beräknar ett motiverat värde på 5,0 kronor (5,0) för de 
kommande 6-12 månaderna.  
 

En marknadsplats för cirkulärt mode 
Ytrade har utvecklat en teknisk plattform för drift av den digitala marknadsplatsen 
Yaytrade.com. På plattformen kan privatpersoner sälja och köpa second hand-kläder 
(C2C) samtidigt som partnervarumärken kan sälja ut prover, överskottslager och retu-
rer via så kallade digitala pop up-butiker (B2C). Med de två affärsmodellerna är bola-
get en del av konceptet cirkulär mode – modebranschens bidrag till en grönare värld. 
 
Ytrade befinner sig i en tidig men spännande fas. Med hjälp av influencer marketing 
skall bolaget ta sig till nästa nivå. Det är ingen lätt uppgift men konceptet att sälja och 
köpa second hand online är numera väletablerad. Bolagets B2C-koncept är validerat 
med många fina referensvarumärken/partnerskapen men också av att en stor andel 
av existerande varumärkespartners valt att förlänga sina avtal. Vidare rör sig externa 
faktorer i helt rätt riktning. Stater, företag och konsumenter har fått kunskap om vad 
som behöver göras för att skapa ett hållbart samhälle, vilket bör gynna Ytrade. 
 

Blandad utveckling under kvartalet 
Under det tredje kvartalet 2021 var nettoomsättningen (GMV) klart under vår förvän-
tan. Avvikelsen kan till stora delar förklaras av att bolaget medvetet hållit tillbaka akti-
viteten på plattformen på grund av den tidigarelagda flytten av hanterings- och lagerlo-
kalen. Kostnadsbasen, exkluderat det justerade värdet för handelsvaror, var dock klart 
lägre än väntat. Lägre marknadsförings- och personalkostnader förklarar avvikelsen. 
Trots låga intäkter var rörelseresultatet därmed också något bättre än väntat. Bolaget 
har begränsad historik och våra prognoser innefattar en hög grad av osäkerhet, vilket 
det tredje kvartalet också var en påminnelse om. 
 

Stark start på kv4 och nya tillväxtinitiativ bådar gott 
I rapporten framgår att början på det fjärde kvartalet har varit starkt. Bland annat var 
oktober en rekordmånad i termer av omsättning. Antalet genomförda eller kommande 
”släpp” överskrider redan det föregående kvartalet. Minst lika intressant är den kom-
mande lanseringen av nya kategorier, så som accessoarer, heminredning samt smink 
och skönhetsprodukter. Denna satsning innebär att bolaget breddar sitt utbud som i 
dag i huvudsak består av kläder, skor och väskor. Med ett större utbud av produktkate-
gorier ökar marknadspotentialen väsentligt. 
 
Givet utfallet, den goda starten på det fjärde kvartalet och lägre kostnadsbas än väntat 
har vi tagit ner intäktsprognosen men höjt marginalförväntningarna. I ett basscenario 
beräknas ett motiverat värde per aktie om 5,0 kronor (5,0) för de kommande 6-12 må-
naderna. Det motsvarar en EV/EBIT 2025P på 10,0x. 
 

Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning (GMV) 4,6 13,8 36,4 94,2 187,9 321,3 

Bruttoresultat 3,0 5,2 12,3 31,9 64,0 110,0 

EBITDA -16,2 -27,2 -19,6 -11,8 0,0 12,3 

EBIT -16,8 -29,7 -23,3 -16,7 -6,2 4,7 

EBT -16,9 -29,7 -23,3 -16,7 -6,2 4,6 

Vinst per aktie -0,9 -1,5 -1,0 -0,6 -0,2 0,1 

Tillväxt, GMV NA 198% 164% 159% 99% 71% 

Tillväxt, Bruttores. NA 72% 138% 160% 101% 72% 

EBITDA-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 0,0 

EBIT-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 0,0 

EV/GMV (nuv.) 9,3x 3,1x 1,2x 0,5x 0,2x 0,1x 

EV/Bruttores. (nuv.) 14,2x 8,3x 3,5x 1,3x 0,7x 0,4x 

EV/EBITDA (nuv.) NM NM NM NM NM 3,5x 

EV/EBIT (nuv.) NM NM NM NM NM 9,2x 

P/E (nuv.) NM NM NM NM NM 20,4x 

           

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

aug-21 sep-21 okt-21 nov-21

YAYTRD OMXSPI

3,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

okt-21 nov-21 dec-21
 

https://investors.yaytrade.com/


 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

23 november 2021 

Ytrade Group AB   |   Analysuppdatering     

2 / 13 
 

Uppföljning och kommentarer 
I termer av nettoomsättning (GMV) var det tredje kvartalet tydligt under våra förväntningar. Den huvud-
sakliga anledningen bedöms vara att bolaget medvetet hållit tillbaka aktiviteten på grund av den tidi-
gare lagda flytten av hanterings- och lagerlokalen. Justerad bruttomarginal var bättre än väntat liksom 
kostnadsbasen, vilket medför att rörelseresultatet blev något mindre negativt än våra prognoser. Kvar-
talet var händelserikt på flera plan. Kanske viktigast var avtalet med en ny logistikpartner som kommer 
medföra en mer kostnadseffektiv uppskalning av verksamheten. Viktiga avtal förlängdes också med 
varumärkena Filippa K, Sail Racing och Stenströms samtidigt som nya avtal tecknats för framtida till-
växt. Det påvisar i sin tur värdet av bolagets erbjudande från varumärkenas perspektiv. Vi ser fram 
emot det fjärde kvartalet, som också är branschens säsongsmässigt starkaste kvartal. 
 

Blandat utfall jämfört med våra prognoser 
Bolaget är i tidigt skede och har en begränsad historik. Det medför stor osäkerhet i våra 
prognoser, vilket det tredje kvartalet också blev en påminnelse om. Nedan visas en sam-
manställning av utfall jämfört med vår prognos. 
 
Utfall och prognos, kv3 2021 (MSEK)  
 

 Utfall Prognos Diff 

Nettoomsättning (GMV)* 0,8 (1,5) 4,1 -406% (-163%) 

Just. Bruttoresultat 0,3 1,4 -302% 

EBITDA -6,4 -7,5 16% 

EBIT -7,2 -8,6 19% 

EBT -7,2 -8,3 15% 

Vinst per aktie -0,35 -0,42 20% 

  

*Inom parentes visas nettoomsättning justerat för jämförelsestörande poster. Källa: Bolagsinformation och 
Carlsquare prognoser 

 

Nettoomsättning under förväntan, vilket också har sina förklaringar 
Det som Ytrade redovisade nettoomsättningen (GMV) motsvarar det totala värdet av varor 
som omsätts över plattformen, efter avdrag för returer. Under det tredje kvartalet 2021 
uppgick nettoomsättningen till 0,8 miljoner kronor, vilket var en bra bit under vår förväntan 
på 4,1 miljoner kronor. Exkluderat påverkan av jämförelsestörande poster hänförlig till re-
turhanteringsprocess var nettoomsättningen 1,5 miljoner kronor, motsvarande ett tillväxt 
om en procent.  
 
Differensen i utfallet mot vår prognos kan rimligtvis till delar förklaras av att bolaget ge-
nomförde en flytt av hanterings- och lagerlokalen redan under augusti (planerat oktober). 
Givet den stora omställningen har aktiviteten på plattformen medvetet hållits tillbaka. Ex-
empelvis avstod bolaget från att ingå avtal med ett antal varumärken för ”släpp” för att 
inte riskera potentiella driftstörningar. 
 
Samtidigt hölls totalt fyra släpp under det tredje kvartalet, alla mot slutet av september: 
Napaoijri påbörjade sitt släpp den 24 september, J.Lindeberg den 25 september, Neuw De-
nim den 27 september och Abrand Jeans den 27 september. För J.Lindebergs släpp hade 
över 12 000 konsumenter anmält sig. Att denna kampanj ändå inte bidrog till att nettoom-
sättningen var högre under det gångna kvartalet var överraskande. Det kan dock ha sin för-
klaring i att släppet var litet, då i termer av antalet produkter som läggs ut till försäljning.  
 

Bra bruttomarginal  
Yaytrade köper aldrig in lager. Det som Ytrade redovisar som bruttoresultat motsvarar i 
stället den andel av nettoomsättningen (GMV) som stannar hos bolaget. Den justerade 
bruttomarginalen uppgick till 42 procent, vilket också var tydligt över vår förväntan på 
drygt 34 procent. Givet de låga volymerna var det justerade bruttoresultatet ändock tydligt 
under vår prognos.  
 

Bättre resultat än våra förväntningar trots låga intäkter 
Rörelsekostnader, exkluderat det justerade värdet för handelsvaror uppgick till minus 7,6 
miljoner kronor. Den största kostnadsposten var övriga externa kostnader som bland an-
nat innefattar marknadsföring men även utgifter så som drift av hanterings- och 

Vad Ytrade redovisar som nettoom-
sättning benämns ofta som Gross 
merchandise value (GMV) i sam-
manhanget för marknadsplatser. 

Släpp avser det första datumet för 
när ett varumärke gör överskottsla-
ger, provexemplar och returer till-
gängliga via konceptet digital pop 
up-butik på Yaytrade.com 

Den andel av GMV som en mark-
nadsplats behåller benämns ofta 
som take rate.  
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lagerlokaler etcetera. Övriga externa kostnader var lägre än våra förväntningar, trots att 
kostnadsposten rimligtvis innefattade engångsposter relaterade till flytten av lagerlokal till 
Jönköping. Avvikelsen kan troligtvis till stora delar förklaras av att vi räknat med betydligt 
högre marknadsföringskostnader.  
 
Övriga externa kostnader utgjorde cirka 56 procent av den totala kostnadsbasen, exklude-
rat det justerade värdet för handelsvaror (värdet av nettoomsättningen som betalas ut till 
säljare). Den andra största kostnadsposten var personalkostnader som utgjorde cirka 37 
procent. Även personalkostnader var lägre än väntat. Det förklaras av att bolaget hunnit 
anställa i den takt vi räknat med. 
 
Trots ett tydligt lägre bruttoresultat än väntat agerade den lägre kostnadsbasen en än 
tyngre motvikt och rörelseresultatet på minus 7,2 miljoner kronor var därmed cirka 1,4 mil-
joner kronor mindre negativt än våra förväntningar på minus 8,6 miljoner kronor. 
 

Hög affärsaktivitet med stark efterfrågan 
Tillväxt är bolagets huvudsakliga fokus. Just nu är det fullt fokus på B2C-verksamheten. 
Under det fjärde kvartalet har bolaget hittills informerat om totalt sex släpp. Sail Racing på-
började sitt släpp den 25 oktober, Stenströms den 27 oktober och Fillippa K den 1 novem-
ber. Ytterligare tre varumärken håller sin digitala pop up-butiker öppna i skrivande stud.  
 
Med andra ord har Ytrade redan nu informerat om fler genomförda eller kommande släpp 
under det fjärde kvartalet, jämfört med hela det tredje kvartalet. Detta lovar givetvis gott. 
Att efterfrågan är hög är också vad bolaget framhäver i sin rapport. Under oktober sattes 
ett nytt rekord i försäljning samtidigt som november hittills varit än starkare än oktober.  
 
Även värt att nämna är att bolagets samarbetspartner och Global Fashion Director Alicia 
Agneson tillhandahöll bolagets första live streamade modevisning. På instagram var det 
mer än 50 tittare parallellt över en längre period, vilket ändå för anses som klart godkänt. 
Givet Alicias karriär som skådespelare och sina många följare på sociala medier tror vi att 
hon adderar stora värden till Ytrades marknadsföring. Utöver modevisningar och synlighet 
så är det tydligt att Alicia fyller en funktion i att utbilda konsumenten i hur man går till väga 
för att anamma ett cirkulärt mode. 
 

Fortsätter sätta grunderna för framtida tillväxt 

Nya kategorier ökar marknadspotentialen 
Bolaget har också meddelat att nya kategorier kommer adderas under 2022. De nya kate-
gorierna innefattar Activeware (sportmode), Outdoor, Accessories, Home och Beauty. 
Detta medför att bolaget kommer kunna komma ingå avtal med betydligt fler varumärken, 
då tänker vi främst på varumärken inom accessoarer, heminredning och smink- och skön-
hetsprodukter. Med fler släpp ökar givetvis möjligheten för tillväxt av nettoomsättning, 
bruttomarginal och över tid även lönsamhet.  
 

Nya hanterings- och lagerlokaler effektiviserar verksamheten 
Flytten till den nya hanterings- och lagerlokalen initierades redan i augusti 2021 och sattes 
i drift efterföljande månad. Detta var tidigare än den initiala planen då flytten avsågs ge-
nomföras i oktober. Som vi tidigare varit inne på hämmade flytten bolagets intäkter. Samti-
digt bedömer vi att det var ett bra beslut. Det givet att bolaget med hög sannolikhet hade 
gått miste om fler affärer och mer försäljning om flytten lades under det fjärde kvartalet 
som också är det säsongsmässigt starkaste kvartalet. Vidare, reducerades också risken 
för att flytten skulle hämma den viktiga julhandeln.  
 
Den nya hanterings- och lagerlokalen ägs och drivs fortfarande av extern part. Dock kom-
mer hanteringsprocessen att effektiviseras – bland annat kommer fotograferingsarbetet 
underlättas och andra tidigare manuella processer i olika utsträckning automatiseras. Med 
förbättrade förutsättningar kan bolaget i större utsträckning satsa på att lyfta volymerna 
för C2C-verksamheten. Detta är något som bolaget avvaktat med givet flytten. Som fram-
går i rapporten är det bolagets bedömning att effekter från lagerflytten kommer ge effekt 
först under första kvartalet 2022. Det signalerar också att det är då som en ökad aktivitet 
inom second hand kan förväntas. 

 
  

Antalet anställda uppgick vid ut-
gången av det tredje kvartalet till 21 
personer, samma som föregående 
kvartal. 

Släpp tenderar att hållas kring den 
slutet av månaden efter månadslön 
har betalats ut. 
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Investment case, prognoser och värdering 
Teknik- och e-handelsbolaget Ytrade är en ny och innovativ aktör med fokus på mode. Affärsmo-
dellerna är moderna och i linje med rådande marknadstrender. Teamet som skall lyfta bolaget till nästa 
nivå har ett bra track reckord med kompletterande kompetenser och erfarenheter. Över den prognosti-
serade perioden, 2021-2031, räknar vi med en hög genomsnittlig tillväxttakt på 62,3 procent. Take rate 
stiger till 34,5 procent och rörelsemarginalen till 14,3 procent. Vi beräknar ett motiverat värde på 5,0 
kronor för de kommande 6-12 månaderna. Det motsvarar en EV/bruttoresultat-multipel på 10,2x på 
2022 års prognos. Värderingen bedöms som rimlig givet den förväntade tillväxten men motiveras 
också av ett antal stängda bolagsaffärer inom sektorn, där ibland ETSY:s förvärv av Depop. 
 

Investment case 
Ytrade är verksamma inom intressanta nischer inom e-handel med fokus på mode. Handel 
online har sett en stark tillväxt under pandemin. Second hand online är på stark fram-
marsch, vilket gynnar en aktör som Ytrade. Den förväntade tillväxten inom second hand 
online är 4,6 gånger så hög som den för mode online som helhet. Den snabba tillväxten 
drivs på av ett utökat fokus på hållbarhet bland konsumenter. Varumärken, då även inom 
segmentet lyx-/premium där också börjat se sig om för acceptabla alternativ för att sälja 
ut överskottslager – då i stället för att kassera. Det gynnar Ytrades strategi med koncept 
för digitala pop up-butiker inom vilka bolaget har påvisat goda resultat för sina kunder.  
 
▪ Ytrade är en nischad och modern aktör inom e-handel. Bolaget är en del av cirkulärt 

mode – ett koncept som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Med hållbarhet i fokus 
arbetar trender, strukturförändringar och konsumenters beteenden i rätt riktning. 

▪ Bolagets nischer inom mode växer tydligt snabbare än marknaden som helhet. Aktö-
rer i samma nischer värderas högre än de traditionella e-handelsföretagen. Det av-
speglas inte i dagens värdering av Ytrades, i synnerhet med tanke på den förväntade 
tillväxttakten 

▪ Validerat koncept. Historisk tillväxt (om än från låga nivåer) och ett bra inflöde av nya 
välrenommerade referenskunder inom B2C-verksamheten har validerat konceptet.  

▪ Starkt team. En del utveckling kvarstår för att kunna växa och ta nästa steg i tillväxt-
strategin. Organisationen drivs i vår mening av ett bra team med kompletterande kom-
petens, erfarenhet och med påvisad förmåga att lyckosamt skala upp verksamheter. 

▪ Förvärv är en uttalad strategi. Förvärv kan påskynda tillväxten och därmed snabbt ad-
dera ytterligare värden till aktieägarna.  

 

Unik positionering motiverar högre värdering  
Ytrade har utvecklat en e-handelsplattform eller digital marknadsplats som kopplar sam-
man köpare med säljare av varor inom huvudkategorin mode och accessoarer. På plattfor-
men bedrivs i dag två affärsmodeller: Dels säljer partnervarumärken provexemplar och 
överskottslager via digitala pop up-butiker eller den digitala outlet-butiken, dels kan privat-
personer nyttja plattformen som en digital marknadsplats för att sälja second hand-mode.  
 
Intäktsmodellen bygger på provisionsavgifter. Som marknadsplats binder bolaget aldrig 
kapital i, eller tar risk på att köpa in varulager. Dock har bolaget logistikcenter, vilket med-
för stora värden för båda affärsbenen. Mot bakgrund av detta bör Ytrade inte ses som en 
traditionell e-handlare, inte heller en ren marknadsplats, utan kan snarare som en hybrid 
med fokus på cirkulärt mode. I slutändan renderar detta i ett högre motiverat värde av bo-
lagets aktie då både marknadsplatser och second hand-online värderas till högre multiplar 
än traditionella e-handlare. 
 

En del av cirkulärt mode, i linje med framtidens konsumtion  
Med fast fashions frammarsch har konsumtionen av modeprodukter ökat markant. Med 
detta har modeindustrin ökat sitt bidrag till upp mot tio procent av de totala växthusgasut-
släppen. Som en del av en lösning till problemet har konceptet cirkulärt mode seglat upp – 
bland annat som en del av Europeiska kommissionens paket för cirkulära ekonomier.  
Ytrade är via sina affärsmodeller en del av det cirkulära modet och kan således dra förde-
lar av strukturella förändringar pådrivna av stater. Bolaget kan i än större utsträckning dra 
nytta av den tilltagande medvetenheten i samhället, både hos modeföretag och hos konsu-
ment.  

Marknaden för second hand online 
förväntas växa med en genomsnitt-
lig årlig tillväxttakt på 39 procent 
under åren 2021-2025. Det kan jäm-
föras med modebranschen som i 
sin helhet förväntas växa med nio 
procent per år, pådrivet av e-handel. 

Medianvärdet för EV/Sales 2021 för 
bolag verksamma inom second 
hand online är 4,5x. Motsvarande 
för marknadsplatser och traditionell 
e-handel är 6,3x respektive 2,3x. 
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Högt genomsnittligt ordervärde underlättar enhetsekonomin 
Gemensamt för utbudet som säljs över plattformen är att det tillhör varumärken inom seg-
mentet mid-to-premium. Alla varor som säljs kommer i ett ytterst begränsat antal och med 
begränsade valmöjligheter. Den kanske viktigaste gemensamma faktorn är dock att de 
säljs till kraftigt reducerade priser sett jämförelse med ordinariepris. Detta skapar också 
unicitet, vilket gör att bolaget till delar kan kringgå den annars hårda konkurrensen inom 
sektorn. 
 
Med konceptet digitala pop up-butiker och genomgående kraftigt reducerade priser inne-
håller den genomsnittliga varukorgen förhållandevis många varor. Det medför att det ge-
nomsnittliga ordervärdet också är betydligt högre hos Ytrade än hos den stora majoriteten 
av traditionella e-handlare. Ett högt genomsnittligt ordervärde gör att enhetsekonomin 
underlättas och marknadsföring under tillväxtfasen därmed kan ges ett större utrymme, 
vilket också kan ses som en konkurrensfördel.  
 
Genomsnittligt ordervärde (kr)  Genomsnittligt ordervärde (kr) 
 

 2020 

Asos* 856 

Boohoo** 548 

Boozt.com 819 

Booztlet.com (Boozt outlet) 640 

Nelly 712 

Zalando*** 589 

Median 676 

Genomsnitt 694 

Max 856 

Min 548 

Yaytrade.com 1 658 

         

  

 

Yaytrade = jan-maj 2021. *2020 avser det räkenskapsåret sep. 2019 till aug. 2020. Redovisas i GBP (GBP/SEK = 11,9). **2020 avser räkenskapsåret mar 2020 till feb. 
2021. Redovisas i GBP (GBP/SEK = 11,9) *** EUR/SEK = 10,2. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Exekverar på utlagd strategi med rätt kompetenser och erfarenheter 
Med ett stigande intresse för second hand-mode och flertalet ny-signerade och väletable-
rade partnervarumärken har bolagets koncept validerats. Under årets första sex månader 
kunde en tillväxt visas upp på nära 600 procent (om än från låga nivåer). Bolaget står nu 
inför den spännande uppskalningsfasen. Alla omkringliggande faktorer som marknad, ef-
terfrågan och trender utvecklas i rätt riktning. Det skapar förutsättningar, men den stora 
utmaningen finns i att realisera på potentialen och vidareutveckla verksamheten, både rent 
tekniskt men även rörande infrastruktur för lagerhållning och hantering. 
 
Teamet som skall ta Ytrade till nästa nivå består av en bra sammansättning av erfarna 
personer med relevanta bakgrunder som tillsammans kan få pusslet att gå ihop. För att 
nämna några har exempelvis Henrik Hobik anslutit till ägarlistan (via bolag) och styrelsen. 
Henrik är styrelseordförande och tidigare VD för Selected Brands Nordic som idag repre-
senterar cirka 15 varumärken. Det öppnar dörrar till affärer och möjligheter att i samarbete 
med Selected Brands vidareutveckla erbjudandet för digitala pop up-butiker och outlet. I 
samma veva anslöt även Stefan Alvarsson som ägare (via bolag) och styrelsemedlem. 
Stefan har utvecklat logistikcentraler för aktörer som Babyshop.com och AD bildelar. Med 
sina erfarenheter är Stefans kanske främsta bidrag att bistå Ytrade med att sätta upp en 
effektiv och skalbar lösning för lagerhållning, hantering och skeppning. 
 
David Knape är VD och tillsammans med COO, Jon Berglund, grundare av bolaget. Led-
ningen stöttas bland annat av styrelseordförande Magnus Agervald. Magnus var VD för 
Byggmax under åren 2006 till 2016 och var därefter VD för investmentbolaget Ratos samt 
tf VD på Webbhallen. En säljchef har också nyligen tillsatts i form av Robert Wilson som 
arbetat inom modebranschen i över 25 år. Robert var bland annat med och byggde upp 
Tiger of Swedens försäljning. 
 

En vision som kan uppnås snabbare med M&A 
Visionen är att skapa ett eget ekosystem inom konceptet cirkulärt mode. Detta ekosystem 
innebär att köpare också är säljare på bolagets plattform. Med den rätta marknadsfö-
ringen, liksom de många kontaktytor som finns med både köpare och säljare, är möjlighet-
erna goda att uppnå detta på egen hand. Det är också en uttalad strategi att förvärva till-
växt och en position på marknaden. Förvärv kan ses som en krydda som snabbt kan ad-
dera värden till bolaget och till aktieägare.   
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Prognoser och antaganden 
Nettoomsättning och lönsamhet 
Bolagets redovisade nettoomsättning motsvarar det totala försäljningsvärdet av alla varor 
som omsätts på plattformen, alltså vad vi kallar för Gross Merchandise Value (GMV). Un-
der årets första nio månader redovisades en nettoomsättning om 7,3 miljoner kronor. Mot 
bakgrund av hög efterfråga hittills under det fjärde kvartalet räknar vi med en nettoomsätt-
ning under helåret 2021 ökar till cirka 14 miljoner kronor. Det är en nedjustering från tidi-
gare 19 miljoner kronor. 
 
Nedan följer våra antaganden för utveckling i nettoomsättning/GMV jämte justerat brutto-
resultat. I vårt scenario är för nettoomsättning CAGR, 2020-2025 antaget till 133,5 procent. 
CAGR, 2025-2031, är 19,8 procent. CAGR, 2020-2025, är nedjusterad från tidigare 142 pro-
cent medan CAGR, 2025-2031, är nära oförändrad. 
 
Nettoomsättning/GMV (MSEK) och tillväxt (%)  Justerat bruttoresultat (MSEK) och take rate (%) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Nettoomsättningen reducerat med handelsvaror (vad vi kallar justerat bruttoresultat) mot-
svarar den andel av försäljningsvärdet som Ytrade får behålla efter utbetalning till säljare. 
Det justerade bruttoresultatet under helåret 2021 prognostiseras till cirka fem miljoner 
kronor, nära oförändrat mot föregående analyser. CAGR, 2020-2025 är antaget till 132,8 
procent, vilket är en nedjustering från 142 procent vid föregående analystillfälle. CAGR, 
2025-2031, är antaget till oförändrade 20 procent. Den andel av försäljningsvärdet som 
Ytrade får behålla (provision plus fasta avgifter) kallar vi för take rate. Detta stiger i vårt 
scenario till 34,5 procent, nära oförändrat mot vår senaste analys.  
 

Break-even under 2025 
Tillväxt kostar pengar. Vi räknar med att bolagets största kostnadsposter över tid kommer 
vara relaterade till hantering, lagerhållning och skeppning liksom marknadsföring (då utö-
ver handelsvaror). Under 2021 prognostiserar vi ett negativt rörelseresultat på knappt mi-
nus 29,7miljoner kronor – uppjusterat från tidigare minus 32 miljoner kronor. I vårt scena-
rio nås ett positivt EBIT-resultat år 2025. EBIT-marginalen räknat på bruttoresultat stiger till 
14,3 procent till 2031. Det är en tydlig uppjustering från tidigare analystillfälle när motsva-
rande var 9,2 procent.  
 
EBIT-resultat (MSEK) och marginaler (%)  Resultat per aktie (kronor) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Motiverat värde inom ett intervall 
Stor potentiell uppsida till hög risk 
Ytrade är ett tillväxt-case. Jämfört med en ren multipelvärdering är det är vår bedömning 
att en DCF-värdering bättre fångar in tillväxtpotentialen över en längre period. Samtidigt 
ser vi de uppenbara fördelarna med en multipelvärdering som är direkt kopplad till mark-
naden. En ”traditionell” multipelvärdering baserat på jämförelsegruppens medianvärde för 
exempelvis EV/Sales-multipeln tar dock inte hänsyn till förväntad tillväxt eller marginaler. 
Därför kan en mer rättvisande multipel för bolag som Ytrade vars förväntade tillväxttakt är 
väl över referensgruppen beräknas genom en regressionsanalys med variablerna EV/Sales 
och förväntad tillväxt under 2022. Därför, i en ansats att värdera Ytrade har vi kombinerat 
en DCF-värdering med en multipelvärdering baserat på en regressionsanalys.  
 
Vår DCF-värdering renderar i ett värde per aktie om 5,3-9,7 kronor. Vår multipelvärdering 
renderar i ett värde per aktie om 4,6 kronor. Genom att kombinera det lägsta värdet i DCF-
modellen med multipelvärderingen i ett genomsnitt beräknar vi ett motiverat värde per 
aktie om 5,0 kronor per aktie för de kommande 6-12 månaderna, efter full finansiering med 
antagen utspädning. Det motsvarar också en bra potentiell uppsida mot senast betalda 
kurs om 54 procent.  
 
Motiverat värde, basscenario   Motiverat värde inom ett intervall 
 

    

Multipelvärdering 4,6 

DCF-värdering 5,3 

Motiverat värde 5,0 

Möjlig upp-/nedsida 65% 

Antal aktier efter finansiering och utspädning 31,3 

Marknadsvärde 156,2 

Kassa, 31 dec 2021 8,3 

Skuld 0,4 

Nuvärde, kassa från aktiefinansiering 23,6 

EV 124,7 

          

  

  

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Motiverat värde per aktie, basscenario (kr)  Visualisering marknadsvärde, basscenario (MSEK) 

  

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

En rimlighetsbedömning av värdering i basscenariot 
Vår värdering i basscenariot motsvarar multiplar nedan.  
 
Implicita multiplar, basscenario 
 

 NTM 2021 2022 2023 2024 2025 

EV/Sales 4,7x 9,0x 3,4x 1,3x 0,7x 0,4x 

EV/Bruttores. 13,9x 24,2x 10,2x 3,9x 1,9x 1,1x 

EV/EBITDA NM NM NM NM NM 10,1x 

EV/EBIT NM NM NM NM NM 26,7x 

          

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Listade företag inkluderade i vår referensgrupp vars verksamhet i huvudsak bygger på för-
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consensusestimat 2022 om 2,5x. Motsvarande för marknadsplatser är 4,9x. För tradition-
ella e-handlare med fokus på mode är medianvärdet för EV/Sales-multiplarna på consen-
susestimaten 2022 1,7x. Dessa skall i sin tur ställas i relation till de implicita EV/Bruttores.-
multiplarna ovan. 
 
Marknadsplatsen ETSY förvärvade under sommaren 2021 Depop som erbjuder en förmed-
lingstjänst av secondhandmode liksom egendesignat mode. Depop hade en nettoomsätt-
ning under 2020 på cirka 70 miljoner USD. Förvärvet genomfördes till en värdering om 
cirka 1,6 miljarder USD – alltså cirka 23x nettoomsättningen 2020. Mot bakgrund av hur 
listade företag handlas liksom denna transaktion bedöms vår värdering som rimlig givet 
förväntad tillväxttakt.  
 

DCF-värdering 
Genom att nuvärdesberäkna framtida det antagna framtida kassaflödet i en DCF-modell 
med en diskonteringsränta på 19,9 procent beräknas ett motiverat värde på 6,3 kronor per 
aktie för de kommande 12 månaderna efter full utspädning. Den höga diskonteringsräntan 
avser avspegla risk och osäkerhet. 
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

DCF värdering   Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) 70,0  Riskfri ränta, prognostiserad period 0,2%  CAGR, 2020-2025 133,5% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 66  Marknadsriskpremie 6,7%  CAGR, 2025-2031 19,8% 

Rörelsevärde (EV) 136  Småbolagspremie 2,8%  EBITDA-marginal, 2031* 15,2% 

Nettokassa (31-Dec-21) 7,9  Beta 1,2x  EBIT-marginal, 2031* 14,3% 

Nuvärde, kassa från finansiering 23,6  Avkastningskrav, EK 11,6%  Skattesats 20,6% 

Totalt aktievärde 167  
  

   
   Skattejust. kreditränta 7,6%  Implicita värderingsmult. 

Befintligt antal aktier 20,6  Belåningsgrad 0,0%  EV/Sales, NTM 6,6x 

Nya akter 10,7  WACC 11,6%  EV/Sales 2022 3,7x 

Antalet aktier, full utspädning 31,3  
  

 EV/BR, NTM 18,5x 
 

 
 

  
 EV/BR 2022 11,1x 

Värde per aktie, före finansiering och utspädning 7,0  Bolagsspec. Tillgägg 5,8%  EV/EBIT, NTM NM 

Värde per aktie, full finansiering och utspädning 5,3  Disk.ränta 17,4%  EV/EBIT, 2022 NM 

         

*Marginaler räknade på justerat bruttoresultat. BR = Bruttoresultat. Källa: Carlsquare prognoser 

 

Värderingsintervall 
I Bull- och Bear-scenariot har vi utgått från vår DCF-modell men tagit fram alternativa till-
växtkurvor liksom lönsamhetsutveckling. Nedan visas antagen utveckling i de trescen-
ariona för bruttoresultat och justerad rörelsemarginal räknat på bruttoresultatet. 
 
Bruttoresultat, tre scenarion  Just. rörelsemarginal, tre scenarion 
 

        

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
I det mer optimistiska Bull-scenariot beräknas ett motiverat värde per aktie om 7,1 kronor 
efter full finansiering och utspädning. I det mer pessimistiska bear-scenariot beräknas ett 
motiverat värde per aktie om 3,5 kronor efter full finansiering och utspädning.  
 

Multipelvärdering 
Nedan visas vår multipelvärdering. Den använda EV/Sales multipeln 2022 är beräknad från 
en regressionsanalys och sedan rabatterad med 50 procent. Givet att bolagen i referens-
gruppen redovisar intäkter efter utbetalning till säljare har vi applicerat den beräknade 
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EV/Sales-multipeln på vårt förväntade bruttoresultat för Ytrade 2022. Som framgår i tabell 
beräknas ett värde per aktie om 4,2 kronor.  
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

Kategori Ticker  
CAGR, 2020-

2023 
μBM, 2021-

2023 
EV/Sales, 

2022 
EV/EBIT, 

2022 

Second hand online REAL 38% 62% 2,5x NM 

Second hand online POSH 24% 84% 2,4x NM 

Second hand online TDUP 34% 71% 5,1x NM 

Median   34% 71% 2,5x - 
      

Marketplace FTCH 33% 46% 4,9x NM 

Marketplace ETSY 28% 73% 14,2x 67,0x 

Marketplace GRPN -7% 82% 0,7x 11,4x 

Median   28% 73% 4,9x 39,2x 
      

Trad. e-com., mid-to-prem. BOOZT 22% 40% 1,6x 28,7x 

Trad. e-com., mid-to-prem. FSNT 45% 40% 0,5x 12,2x 

Trad. e-com., mid-to-prem. ZAL 22% 42% 1,7x 44,4x 

Median   22% 40% 1,6x 28,7x 
      

Referensgrupp, median 28% 62% 2,4x 28,7x 

Referensgrupp, genomsnitt 27% 60% 3,7x 32,8x 
      

        EV/Sales  

Multipel, regression    17,5x  

Rabatt    50%  

Använd multipel, reg.     8,7x  
CSQ förvänt. bruttores. 2022   12,2  
Implicit EV       106,9  
Kassa    8,3  
Skuld    0,4  
Aktievärde       114,8  
Utestående aktier    20,6  
Värde per aktie före finansiering     5,6  
Kassa, från anatagen finansiering     30,1  
Aktievärde efter finansiering   145,0  
Utestående aktier, full utspädning   31,3  
Värde per aktie, full utspädning     4,6  

           

Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 

 

Risker och utmaningar 
De flesta externa faktorer utvecklas i en fördelaktig riktning från bolagets perspektiv. 
Historiken är dock ytterst begränsad, vilket förklaras av att den verksamhet som bedrivs i 
dag är förhållandevis ny. Konceptet har validerats av god tillväxt och nya fina referenskun-
der. Ändock medför den korta historiken osäkerhet om vad framtiden. Bolagets position 
på marknaden är långt från etablerad och mycket kan hända på vägen. En investering i 
Ytrade är förknippad med hög risk. 
 
Bolaget har i dag en organisation som står redo för att skala upp verksamheten. En del 
teknisk utveckling kommer krävas för att kunna hantera den anstormning av trafik och 
transaktioner som vi räknar med i vårt scenario. Förseningar i utveckling av plattformen 
kan medföra att bolaget går miste om möjligheter att växa. Dropshipping är ännu inte på 
plats och bedöms vara ett måste för den internationella satsningen. 
 
Lagerhållning och hantering av en avgörande faktor för att Ytrade över tid skall kunna bli 
lönsamt. Det är också avgörande att kapaciteten för just lagerhållning och hantering går 
att effektivt skala upp under tillväxtfasen. Ett första steg för detta har initierats via flytten 
till ett logistikcenter i Jönköping. En flytt av lagerlokal är inte alla gånger en dans på rosor 
och kan sätta käppar i hjulen. 
  
Konkurrensen är hård både lokalt. Booztlet.com är ett exempel på ett mer välkänt digitalt 
outlet. Sellpy, tungt backade av H&M, och Vestiaire Collectivesom tar marknadsandelar 
både i Sverige och i världen. För att kunna uppnå lönsamhet behöver volymerna komma 
upp. Vägen dit är lång och det av oss bedömda finansieringsbehovet är inte säkrat. 
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Nyckeltal 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Per aktie (kronor)             

Resultat per aktie -0,87 -1,49 -0,97 -0,57 -0,20 0,15 

Resultat per aktie, full utspädning -0,54 -0,95 -0,74 -0,53 -0,20 0,15 

Utdelning per aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BVPS  0,85 0,42 0,24 0,04 0,19 

       
Värdering (nuvarande)             

P/E NM NM NM NM NM 20,4x 

P/B 6,3x 3,2x 5,0x 7,3x 41,7x 9,3x 

EV/Sales* 14,2x 8,3x 3,5x 1,3x 0,7x 0,4x 

EV/EBITDA NM NM NM NM NM 3,5x 

EV/EBIT NM NM NM NM NM 9,2x 

 
      

Övrigt             

Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

FCF yield -30% -41% -33% -22% 6% 26% 

   
 

*Avser bruttoresultat. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Resultaträkning, kvartalsbasis (MSEK) 
 

 2021, kv1 2021, kv2 2021, kv3 2021, kv4 2022, kv1 2022, kv2 
Nettoomsättning 
(GMV) 

2,4 4,2 0,8 6,5 5,0 8,4 

Totala intäkter 2,4 4,2 0,8 6,5 5,0 8,4 

Handelsvaror -1,5 -2,8 -0,1 -4,3 -3,3 -5,5 

Bruttoresultat 0,4 1,0 0,9 0,8 0,9 1,4 

Just. bruttoresultat* 0,2 0,2 0,7 0,5 0,8 1,4 

Övriga externa kostna-
der 

0,0 -2,1 -2,2 0,0 -4,6 -5,5 

Personalkostnader 0,0 -1,6 -1,6 0,0 -2,1 -3,4 

Av- och nedskrivningar 0,0 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,7 

Övriga rörelsekostna-
der 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala rörelsekostna-
der 

-0,2 -4,1 -5,0 -1,6 -8,3 -12,5 

EBIT 0,4 -2,8 -3,3 0,8 -5,9 -8,2 

EBITDA 0,4 -2,8 -2,9 0,8 -5,8 -7,5 

EBT 0,4 -2,9 -3,3 0,8 -5,9 -8,3 

Periodens resultat 0,4 -2,9 -3,3 0,8 -5,9 -8,3 

Resultat per aktie 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,4 

     
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Resultaträkning (MSEK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning (GMV) 4,6 13,8 36,4 94,2 187,9 321,3 

Över rörelseintäkter 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala intäkter 6,0 13,9 36,4 94,2 187,9 321,4 

Handelsvaror -3,0 -8,7 -24,1 -62,3 -123,9 -211,4 

Bruttoresultat 3,0 5,2 12,3 31,9 64,0 110,0 

Just. bruttoresultat* 1,6 5,1 12,2 31,9 63,9 110,0 

Övriga externa kostnader -14,4 -20,2 -18,8 -28,6 -47,0 -79,8 

Personalkostnader -4,8 -11,2 -13,1 -15,1 -16,9 -17,9 

Av- och nedskrivningar -0,5 -2,4 -3,7 -4,9 -6,2 -7,7 

Övriga rörelsekostnader 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala rörelsekostnader -22,8 -43,5 -59,7 -110,9 -194,1 -316,7 

EBIT -16,8 -29,7 -23,3 -16,7 -6,2 4,7 

EBITDA -16,2 -27,2 -19,6 -11,8 0,0 12,3 

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Räntekostnader -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansnetto -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EBT -16,9 -29,7 -23,3 -16,7 -6,2 4,6 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat -16,9 -29,7 -23,3 -16,7 -6,2 4,6 

Resultat per aktie -0,9 -1,5 -1,0 -0,6 -0,2 0,1 

Utestående aktier, EoP  20,6 26,6 31,3 31,3 31,3 
       

Tillväxt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning (GMV) NA 197,8% 163,9% 158,8% 99,5% 71,1% 

Totala intäkter NA 130,0% 162,6% 158,7% 99,5% 71,0% 

Bruttoresultat NA 71,6% 137,7% 159,8% 100,6% 72,0% 

Just. bruttoresultat* NA 216,0% 140,9% 160,1% 100,7% 72,0% 

EBIT NA -76,7% 21,5% 28,3% 62,8% 175,3% 

EBITDA NA -67,8% 28,1% 39,5% 99,6% 26374,6% 

EBT NA -76,2% 21,5% 28,2% 62,7% 174,1% 

Periodens resultat NA -76,2% 21,5% 28,2% 62,7% 174,1% 

Vinst per aktie NA -71,8% 34,9% 41,0% 65,2% 174,1% 
       

Marginaler 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bruttomarginal 49,9% 37,2% 33,7% 33,8% 34,0% 34,2% 

Just. Bruttomarginal** 34,8% 36,9% 33,7% 33,8% 34,0% 34,2% 

EBIT-marginal -278,5% -213,9% -63,9% -17,7% -3,3% 1,5% 

EBITDA-marginal -269,3% -196,6% -53,8% -12,6% 0,0% 3,8% 

EBT-marginal -279,6% -214,3% -64,1% -17,8% -3,3% 1,4% 

Vinstmarginal -279,6% -214,3% -64,1% -17,8% -3,3% 1,4% 

      
 

*Just. bruttoresultat = nettoomsättning reducerat med handelsvaror 
**Just. bruttomarginal = Nettoomsättning reducerat med handelsvaror, dividerat med nettoomsättning 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MSEK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar 6,8 14,8 15,8 17,2 17,9 17,5 

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Summa anläggningstillgångar 7,1 15,4 16,4 17,9 18,7 18,3 

Kundfordringar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga kortsiktiga fordringar 1,2 1,3 2,0 3,7 5,5 6,6 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,3 0,2 0,5 0,7 1,4 2,2 

Kassa och bank 6,2 8,3 7,5 13,4 29,0 54,7 

Summa omsättningstillgångar 7,9 9,9 10,0 17,8 35,9 63,4 

Summa tillgångar 14,9 25,2 26,4 35,7 54,5 81,7 

EGET KAPITAL       

Summa eget kapital 8,8 17,5 11,1 7,6 1,3 6,0 

SKULDER       

Skulder till kreditinstitut 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Summa långfristiga skulder 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Skulder till kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Leverantörsskulder 1,8 3,7 9,1 20,1 39,6 58,2 

Övriga skulder 2,5 1,9 3,2 5,5 9,1 11,0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,3 1,7 2,5 2,1 4,1 6,2 

Summa kortfristiga skulder 5,6 7,3 14,9 27,7 52,8 75,4 

Summa skulder 6,2 7,7 15,3 28,1 53,2 75,8 

Summa eget kapital och skulder 14,9 25,2 26,4 35,7 54,5 81,7 

       
Likviditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Current ratio 1,4 1,3 0,7 0,6 0,7 0,8 

Cash ratio 1,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,7 

       
Soliditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoskuld(-)/Nettokassa(+) 5,7 7,9 7,1 13,0 28,6 54,3 

Nettoskuld/EBITDA N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. 

Nettoskuld/EK N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. 

Skuld/EK 70% 44% 138% 370% 3993% 1270% 

Soliditet 59% 69% 42% 21% 2% 7% 
       

Soliditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ROA Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 5,7% 

ROE Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 127,0% 

ROIC Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 58,3% 

           
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 

 
Kassaflöde (MSEK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

KF löpande verksamhet före delta rörelsekapital -16,8 -23,0 -18,4 -12,0 3,1 14,4 

Delta rörelsekapital -3,4 -3,8 5,4 11,0 19,4 18,7 

KF löpande verksamhet -20,2 -26,8 -13,0 -1,0 22,5 33,0 

KF investeringsverksamhet -5,9 -10,5 -4,7 -6,4 -6,9 -7,3 

KF finansieringsverksamhet 29,8 39,4 16,9 13,2 0,0 0,0 

Periodens kassaflöde 3,7 2,1 -0,8 5,9 15,6 25,7 

Likvida medel, BoP 2,5 6,2 8,3 7,6 13,4 29,0 

Likvida medel, EoP 6,2 8,3 7,6 13,4 29,0 54,7 

       
Nyckeltal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

KF löpande verksamhet/nettoomsättning (GMV) -437% -195% -36% -1% 12% 10% 

KF löpande verksamhet/just. bruttoresultat -1256% -528% -106% -3% 35% 30% 

KF löpande verksamhet/tillgångar -135% -106% -49% -3% 41% 40% 

    

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Markus Augustsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


