
 

 
 

INSIDERKRÖNIKAN: 
Skördetid väntar – köp doldisbolaget 
 
 
Av: Erik Lidén 
Publicerad: den 17 oktober, publicerades ursprungligen på www.di.se den 16 oktober 2017 

 
I den lugna insynshandeln som råder inför bolagens kvartalsrapporter finns det ett bolag där han-
deln indikerar ytterligare kurspotential, skriver Erik Lidén i veckans krönika. 

 

Insynshandeln under den senaste veckan har som väntat varit blygsam på grund av handelsförbud för många 
insynspersoner. Det har bara gjorts 51 affärer av 39 personer.  
 
Bland senaste insynsköpen kan nämnas styrelseledamoten Anna Engebretsen i klädkedjan MQ Holding som 
köpte totalt 100.000 aktier den 6 och 9 oktober. Efter affären äger hon 1,47 miljoner aktier så det är en relativt 
liten affär i relation till hennes tidigare ägande. En annan styrelseledamot som har köpt den senaste veckan är 
Anders Brandt i spelamarknadsföringsbolaget Catena Media som jag skrev om förra veckan. Den 12 oktober 
köpte han sina första 5.000 aktier.  
 
Jag är sedan tidigare positiv till MQ, men neutral till Catena Media och de senaste insynsaffärerna i dessa bolag 
ändrar inte den uppfattningen. 
 
Betydligt intressantare är då köpen ifrån ordförande i investmentbolaget Mertiva, Håkan Blomdahl. Den 9-12 
oktober köpte han sammanlagt 169.615 aktier via sitt ägarbolag Triega AB. Och köpen är bara några i raden av 
köp. Sedan juli i år har han köpt 2,1 miljoner aktier och äger totalt 8,8 miljoner aktier motsvarande 47 procent 
av rösterna i bolaget. 
 
Mertiva består av innehaven i amerikanska vaccinutvecklaren Protein Sciences Corporation och skandinaviska 
bioteknikföretaget Mercodia. I juli lade franska hälsovårdsbolaget Sanofi ett bud på Protein Sciences. Köpet ger 
Mertiva 86,4 miljoner dollar samt ytterligare motsvarande totalt 19,4 miljoner dollar om två milstolpar uppfylls. 
 
Den 5 oktober meddelade Mertiva via ett pressmeddelande att man erhåller 9,7 miljoner dollar då den första 
milstolpen nu har uppfyllts. En lika stor utbetalning görs om den andra milstolpen uppfylls senast i september 
2018. 
 
Köpeskillingen för Protein Sciences ger alltså Mertiva 86,4 miljoner dollar och uppfyllelsen av den första milstol-
pen ger ytterligare 9,7 miljoner dollar. Det motsvarar totalt 779 miljoner kronor till dagens växelkurs. Dessutom 
tillkommer bolagets kassa som vid årsskiftet uppgick till 15 miljoner kronor. Om milstolpe 2 uppnås är värdet 
på bolaget givet dagen växelkurs 873 miljoner kronor. 
 
Idag är aktiekursen 40,4 kronor vilket ger ett börsvärde på 754 miljoner kronor. Pengarna från Protein Sciences-
aktierna samt uppfyllelsen av första milstolpen ger en motiverad kurs på minst 42,5 kronor per aktie. Om mil-
stolpe 2 uppnås hamnar vi på 46,67 kronor per aktie. Av den anledningen tycker jag att aktien är köpvärd upp 
till 42,5. Den som köper får då en ”lottsedel” på köpet på ytterligare 4 kronor per aktie om ett år om milstolpe 
2 uppnås. 
 
Det är rimligt att anta att en finanschef på ett ungefär vet hur det senaste kvartalet har gått några dagar in på 
det nya kvartalet. Enligt marknadsmissbrukslagen får en insynsperson med insyn i en kvartalsrapport inte 
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handla i aktien 30 dagar för den offentliggörs – men får man det om det är mer än 30 dagar kvar till offentliggö-
randet? Det är en högst relevant fråga som jag fick på Twitter den senaste veckan. 
 
Jag tog hjälp av finansmarknadsspecialisten Per Friberg.  
 
Enligt honom får finanschefen handla på den icke-offentliggjorda informationen i rapporten om den ligger i 
linje med marknadens förväntningar. Det är då inte att klassas som insiderinformation. Om den däremot avvi-
ker ifrån marknadens förväntningar så är det insiderinformation och därmed får finanschefen inte handla. Den 
finanschef som vet att resultatet är bättre än väntat får alltså inte köpa aktien även om det sker mer än 30 da-
gar före en rapport. 
 
Det som fäller avgörandet blir alltså om innehållet i kvartalsrapporten ska betraktas som insiderinformation 
eller inte. 
 

- Jag skulle säga att det är ytterst sällan innehållet i delårsrapporter inte betraktas som insiderinformat-
ion innan de offentliggörs, säger Per Friberg. 

 
 
Som anställd på Insiderfonder får skribenten enligt fondbolagets regelverk handla i aktier privat och har dessutom insyn i de placeringar som 
fondbolagets fonder gör. Fondernas ägande i de aktier som omnämns i artikeln: 
 
MQ Holding:  ägande i två fonder 
Catena Media:  ägande saknas 
Mertiva:  ägande saknas 
 
Skribenten äger inga aktier privat i ovanstående bolag. 


