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Ordförande fortsätter att öka sitt innehav i ett investmentbolag och en vd köper i ett litet IT-bolag. 
Det framgår av veckans insiderkrönika. 
 

86 insynsaffärer i 42 bolag av 49 insynspersoner – det sammanfattar handeln den senaste veckan. Även om kö-
pandelen har sjunkit under inledningen av december, 67 procent av affärerna har varit köp, så finns inte särskilt 
mycket att hetsa upp sig över. Möjligen att aktiviteten är lägre än normalt för att vara inledningen på en de-
cember-månad. 
86 insynsaffärer i 42 bolag av 49 insynspersoner – det sammanfattar handeln den senaste veckan. 
Även om köpandelen har sjunkit under inledningen av december, 67 procent av affärerna har varit 
köp, så finns inte särskilt mycket att hetsa upp sig över. Möjligen att aktiviteten är lägre än normalt 
för att vara inledningen på en december-månad. 
 
Den mest intressanta affären under den senaste veckan hittar jag i fibernätoperatören Bredband2 i 
Skandinavien. Det är bolagets vd, Daniel Krook, som har köpt 2 miljoner aktier den 1 december, en 
affär som rapporterades in den 4 december. Med köpet ökar han sitt ägande ifrån 12 till 14 miljoner 
aktier – en ökning med drygt 16 procent av hans tidigare ägande med andra ord. Med det äger han 
nästan exakt 2 procent av bolagets aktier värt omkring 14 miljoner kronor. Det är drygt 7 gånger så 
mycket som hans fasta årslön före skatt för 2016. 
 
Bolaget släppte sin rapport för det tredje kvartalet den 26 oktober. Rapporten visade på en lägre 
försäljning än väntat men med högre marginaler på grund av en prishöjning tidigare under året. I 
intervjuer efter rapporten var budskapet från Krook att man nu åter arbetar på bolagets huvudfokus 
nämligen tillväxt. 
 
Kort efter rapporten gjorde två insynspersoner mindre köp. Försäljningschefen Joachim Landhager 
köpte 100.000 aktier den 27 oktober och styrelseledamoten Robert Burén köpte 200.000 aktier den 
30 oktober. Efter affärerna äger Landhager 1,38 miljoner aktier och Burén 1,5 miljoner aktier.  
 
I samband med rapporten blev det offentligt att man hade tecknat avtal med en ny större företags-
kund och den 21 november offentliggjordes vem kunden är. Det är Actic som köper fibertjänster till 
sina gym i Norden – ett avtal värt 13,5 miljoner kronor för Bredband2 över 45 månader. 
 
Aktien har skördat stora uppgångar de senaste åren men i år har den stannat av – därför är nyckeln 
framöver just bolagets tillväxt. Att man presenterade en större företagskund i samband med rappor-
ten och att tre insynspersoner därefter har ökat tycker jag är intressant. Jag är positiv till aktien 
och den som vill köpa aktien idag bör känna till att handeln i aktien är begränsad. Sammantaget så 
tror jag att Bredband2-aktien utvecklas bättre än Stockholmsbörsen på ett års sikt. 
 
Bland affärerna noterar jag att Håkan Blomdahl, storägare och ordförande i investmentbolaget 
Mertiva, har fortsatt att öka sitt redan stora innehav. Affärerna som rapporterades den 4 december 
och var gjorde 29 november-4 december är om totalt 62.830 aktier. Efter affärerna äger han 9,17 
miljoner aktier. Sedan årsskiftet har han köpt totalt 2,44 miljoner aktier motsvarande 13 procent av 
bolaget för totalt 86 miljoner kronor. Totalt äger han idag 49 procent av bolaget och är därmed bo-
lagets största ägare. 
 
Jag har skrivit om aktien i ett par krönikor, senast förra veckan, och den positiva syn jag då har givit 
uttryck för kvarstår. 
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Inga köptips gavs i krönikan för ett år sedan.  

 
Den mest intressanta affären under den senaste veckan hittar jag i fibernätoperatören Bredband2 i Skandina-
vien. Det är bolagets vd, Daniel Krook, som har köpt 2 miljoner aktier den 1 december, en affär som rapporte-
rades in den 4 december. Med köpet ökar han sitt ägande ifrån 12 till 14 miljoner aktier – en ökning med drygt 
16 procent av hans tidigare ägande med andra ord. Med det äger han nästan exakt 2 procent av bolagets aktier 
värt omkring 14 miljoner kronor. Det är drygt 7 gånger så mycket som hans fasta årslön före skatt för 2016. 
 
Bolaget släppte sin rapport för det tredje kvartalet den 26 oktober. Rapporten visade på en lägre försäljning än 
väntat men med högre marginaler på grund av en prishöjning tidigare under året. I intervjuer efter rapporten 
var budskapet från Krook att man nu åter arbetar på bolagets huvudfokus nämligen tillväxt. 
 
Kort efter rapporten gjorde två insynspersoner mindre köp. Försäljningschefen Joachim Landhager köpte 
100.000 aktier den 27 oktober och styrelseledamoten Robert Burén köpte 200.000 aktier den 30 oktober. Efter 
affärerna äger Landhager 1,38 miljoner aktier och Burén 1,5 miljoner aktier.  
 
I samband med rapporten blev det offentligt att man hade tecknat avtal med en ny större företagskund och 
den 21 november offentliggjordes vem kunden är. Det är Actic som köper fibertjänster till sina gym i Norden – 
ett avtal värt 13,5 miljoner kronor för Bredband2 över 45 månader. 
 
Aktien har skördat stora uppgångar de senaste åren men i år har den stannat av – därför är nyckeln framöver 
just bolagets tillväxt. Att man presenterade en större företagskund i samband med rapporten och att tre in-
synspersoner därefter har ökat tycker jag är intressant. Jag är positiv till aktien och den som vill köpa aktien 
idag bör känna till att handeln i aktien är begränsad. Sammantaget så tror jag att Bredband2-aktien utvecklas 
bättre än Stockholmsbörsen på ett års sikt. 
 
Bland affärerna noterar jag att Håkan Blomdahl, storägare och ordförande i investmentbolaget Mertiva, har 
fortsatt att öka sitt redan stora innehav. Affärerna som rapporterades den 4 december och var gjorde 29 no-
vember-4 december är om totalt 62.830 aktier. Efter affärerna äger han 9,17 miljoner aktier. Sedan årsskiftet 
har han köpt totalt 2,44 miljoner aktier motsvarande 13 procent av bolaget för totalt 86 miljoner kronor. Totalt 
äger han idag 49 procent av bolaget och är därmed bolagets största ägare. 
 
Jag har skrivit om aktien i ett par krönikor, senast förra veckan, och den positiva syn jag då har givit uttryck för 
kvarstår. 
 
Inga köptips gavs i krönikan för ett år sedan.  
 
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: 
 
Bredband2 i Skandinavien: innehav i en fond 
Mertiva:  ägande saknas 
 
Skribenten äger inga aktier privat i ovanstående bolag. 


