
DISCLAIMER  

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och 
medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi 
tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och 
investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt 
investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och 
står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella 
instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida 
finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order 
avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast 
åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i 
samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-
verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara 
rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. 
Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i 
analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye 
kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje 
investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera 
redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare 
relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye 
frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som 
grundar sig på användandet av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i 
syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland 
annat gäller följande: 

• För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens 
har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. 
Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 
dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom 
delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin 
analys plus två handelsdagar efter detta datum.  

• En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance 
verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. 

• Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som 
belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en 
notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att 
erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i 
rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av 
innehållet i analysen. 

 



Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter 
kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys 
analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har 
Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget 
analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och 
investerare. 

Redeye Rating (2013-12-12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 
10,0p 

18 14 8 9 16 

3,5p - 
7,0p 

39 46 27 41 41 

0,0p - 
3,0p 

9 6 31 16 9 

Antal 
bolag 

66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument 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. 
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