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MEDCLAIR INVEST AB 

https://www.medclair.com/ 
 
Sektor: Miljöteknik 
Lista: NGM Nordic SME  
Marknadsvärde: 169 miljoner kronor 
Senaste aktiekurs: 2,095 SEK 
 
Initieringsanalys, Medclair Invest: 29 juni 2022 (motiverat värde per aktie: 4,9) 
 

Lösningar till nya avdelningar bekräftar strategi 
Den 14 juli meddelade Englands största sjukhus, St Georges, att de breddar an-
vändningen av lustgasdestruktion till dentalvården. Sjukhuset har tidigare använt 
Medclairs lösningar inom Endoskopi och förlossning och blir nu Englands första 
sjukhus att introducera Medclairs lösningar till det nya terapiområdet. Sjukhuset 
meddelade även att de avser att undersöka potentialen att installera centrala sy-
stem till ett större antal kliniska områden, efter att ha testat de mobila lösningarna 
inom de tre nuvarande sjukvårdsområderna. 
 
Vi ser att sjukhusets avsikter att utvidga lustgasdestruktion till nya sjukvårdsom-
råden bekräftar Medclairs strategi samt att fördjupade samarbeten bygger upp 
goda förutsättningar för stark tillväxt. Mer specifikt visar meddelandet att 
Medclairs produkter kan användas brett och att de är lämpade för fler terapiområ-
den än förlossning och endoskopi som historiskt vägt tungt i Medclairs order-
böcker. Vår bedömning är att introduceringen av mobil lustgasdestruktion för 
dentalvård på St Georges kan vara ett steg mot att på sikt installera mer integre-
rade lustgasdestrutionssystem. Detta innebär ett gynnsamt läge för Medclair att 
intensifiera sin närvaro i branschen och kan slutligen leda till större ordervolymer. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.medclair.com/
https://www.carlsquare.com/sv/initieringsanalys-medclair-invest-europa-accelererar-tillvaxt-for-greentech-bolag/
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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 Fredrik Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


