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Tillväxtbolag med tydlig nisch inom e-handel 
Ytrade Group AB är en modern e-handelsaktör som utvecklat och driver den 
digitala marknadsplatsen Yaytrade.com. Fokus ligger på nischerna second 
hand-mode och överskottslager vilket gör Ytrade till en del av konceptet cir-
kulärt mode. Bolaget befinner sig nu i den spännande fasen att skala upp 
verksamheten. Risken är därmed hög. Men med ett tydligt värdeskapande er-
bjudande och ett starkt team som har påvisade förmågor tror vi på snabb till-
växt över de kommande åren. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde 
per på 5,0 kronor för de kommande 6-12 månaderna.  
 

En marknadsplats för cirkulärt mode 
Ytrade har utvecklat en teknisk plattform på vilken den digitala marknadsplatsen 
Yaytrade.com drivs. På plattformen kan privatpersoner sälja second hand-kläder 
(C2C) samtidigt som partnervarumärken att sälja ut prover och överskottslager via di-
gital pop up-butik (B2C). Med de två affärsmodellerna är bolaget en del av konceptet 
cirkulär mode – en del av modebranschens bidrag till en grönare värld. 
 

Spännande fas med goda förutsättningar för tillväxt 
Konceptet är validerat, vilket bland annat påvisas av de framgångsrika samarbetena 
med framstående varumärken som Lacoste och Filippa K. Med hjälp av influencer 
marketing skall bolaget ta sig till nästa nivå. Med andra ord befinner sig Ytrade i en ti-
dig, men minst sagt spännande fas. Samtidigt rör sig externa faktorer i helt rätt rikt-
ning. Stater, företag och konsumenter har fått kunskap om vad som behöver göras för 
att skapa ett hållbart samhälle. Det kan översättas i snabbt växande marknader för bo-
lagets nischer, väl över modebranschen online som helhet.  
 
Det är dock ingen lätt utmaning som bolaget har framför sig. En del utveckling av tek-
nik och infrastruktur kvarstår. Det gäller att snabbt ta andelar på en konkurrensutsatt 
marknad. Men med en hög grad av unicitet i sitt utbud och ett erbjudande som skapar 
tydliga värden från flera perspektiv är detta långt från en omöjlighet. Med ett starkt 
team med bra track reckord, kompletterade kompetenser och erfarenheter ser vi sam-
mantaget goda förutsättningar för stark tillväxt under de kommande åren. Risken är 
dock givetvis hög.  
 

Tillväxtmöjligheter och värdering 
Ytrade är ett mycket spännande case där vi också ser uppsida i aktien. Vi räknar med 
att Ytrade redovisar en nettoomsättning/GMV på 19 miljoner 2021. Över den progno-
stiserade perioden räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på höga 65 pro-
cent. Vi räknar vi med att take rate stiger till 34,6 procent och rörelsemarginalen till 9,1 
procent till 2031. Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering 
beräknar vi ett motiverat värde på 5,0 kronor, efter antagandet om full utspädning från 
täckt finansieringsbehov. Det motsvarar en EV/just. bruttoresultat-multipel 2021 på 
21,9x och 7,0x 2022. Värderingen motiveras av den höga förväntade tillväxten liksom 
ETSY:s förvärv av Depop som nyligen gjorts till en än högre multipel. 
 

Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning (GMV) 1,4 19,1 60,4 137,8 251,2 390,2 

Totala rörelseintäkter 6,0 19,2 60,5 138,0 251,3 390,4 

Bruttoresultat 3,0 6,6 20,5 46,9 85,8 133,9 

EBITDA -16,2 -29,9 -20,0 -10,7 -0,3 9,6 

EBIT -16,8 -31,6 -22,3 -14,0 -5,0 3,2 

EBT -16,9 -31,6 -22,3 -14,0 -5,1 3,1 

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

Tillväxt, GMV - 312% 216% 128% 82% 55% 

Tillväxt, Bruttores. - 118% 213% 129% 83% 56% 

EBITDA-marginal -269,3% -155,8% -33,1% -7,7% -0,1% 2,5% 

EBIT-marginal -278,5% -164,3% -36,8% -10,1% -2,0% 0,8% 

EV/GMV (nuv.) 20,7x 1,5x 0,5x 0,2x 0,1x 0,1x 

EV/Bruttores. (nuv.) 9,6x 4,4x 1,4x 0,6x 0,3x 0,2x 

EV/EBITDA (nuv.) NM NM NM NM NM 3,0x 

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

P/E (nuv.) NM NM NM NM NM 27,6x 

         

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment case 
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 65,1 procent. Take rate 
stiger till 34,6 procent och rörelsemarginalen till 9,1 procent. Vi beräknar ett motiverat värde på 5,0 kro-
nor för de kommande 6-12 månaderna. Det motsvarar en EV/bruttoresultat-multipel på höga 21,9x på 
2021 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 har 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 sälj kommer i ett ytterst begränsat antal och med 
begränsade valmöjligheter. Den kanske viktigaste gemensamma faktorn är dock att de 
säljs till kraftigt reducerade priser. Detta skapar också unicitet, vilket gör att bolaget till 
delar kan kringgå den annars hårda konkurrensen.  
 
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-handlaren. Ett högt genomsnittligt ordervärde gör att enhetsekonomin 
underlättas och marknadsföring under tillväxtfasen därmed kan ges ett större utrymme – 
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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Bolaget har nyligen adderat varuka-
tegorin heminredning. Att bredda 
utbudet kan driva på tillväxten.  
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Prognoser och antaganden 
Nettoomsättning och lönsamhet 
Bolagets redovisade nettoomsättning motsvarar det totala försäljningsvärdet av alla varor 
på plattformen, alltså vad vi kallar för Gross Merchandise Value (GMV). Under årets första 
sex månader redovisades en nettoomsättning/GMV om 6,5 miljoner kronor, motsvarande 
en tillväxt på nära 600 procent. Nettoomsättning reducerat med handelsvaror (vad vi kallar 
justerat bruttoresultat) motsvarar den andel av försäljningsvärdet som Ytrade får behålla 
efter utbetalning till säljare.  
 
Nedan följer våra antaganden för utveckling i nettoomsättning/GMV jämte justerat brutto-
resultat. Vi prognostiserar en nettoomsättning/GMV under 2021 på cirka 19 miljoner kro-
nor. I vårt scenario är CAGR, 2020-2025 antaget till 143 procent. CAGR, 2025-2031 är 20 
procent. Våra prognoser kan vid första anblick anses optimistiska.  
 
Nettoomsättning/GMV (MSEK) och tillväxt (%)  Justerat bruttoresultat (MSEK) och take rate (%) 
 

 

  

 

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

 
Det justerade bruttoresultatet under helåret 2021 prognostiseras till cirka sex miljoner kro-
nor. CAGR, 2020-2025 är antaget till 142 procent. CAGR, 2025-2031 är antaget till 20 pro-
cent. Den andel av försäljningsvärdet som Ytrade får behålla (provision plus fasta avgifter) 
kallar vi för take rate. Detta stiger i vårt scenario till 34,6 procent.  
 

Ett tag till break-even 
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 32 miljoner kronor. I vårt scenario nås ett positivt EBIT-resultat år 2025. EBIT-
marginalen räknat på bruttoresultat stiger till 9,1 procent till 2031. I dag är lönsamheten 
sällsynt bland företag verksamma inom second hand-online. I stället är det tillväxt och 
marknadsposition inom nischer som prioriteras. 
 
EBIT-resultat (MSEK) och marginaler (%)  Resultat per aktie (kronor) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Värdering efter full utspädning 
Motiverat värde inom ett intervall 
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 2021 plus bruttomarginal med en rabatt. 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 mellan 5,8-6,5 kronor. Vår multipelvärde-
ring renderar i ett värde per aktie om 4,2 kronor. Genom att kombinera det lägsta värdet för 
DCF-modellen med multipelvärderingen i ett genomsnitt beräknar vi ett motiverat värde 
per aktie om 5,0 kronor per aktie, efter full utspädning hänförligt till det kommande finan-
sieringsbehovet, för de kommande 6-12 månaderna. Det motsvarar också en bra potentiell 
uppsida mot senast betalda kurs om 75 procent.  
 
Känslighetsanalys (kr/aktie)  Känslighetsanalys med exit-multipel (kr/aktie) 

         

 

  

  

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 

 

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

 NTM 2021 2022 2023 

EV/Sales 4,4x 7,5x 2,4x 1,0x 

EV/Bruttores. 13,2x 21,9x 7,0x 3,1x 

EV/EBITDA NM NM NM NM 

EV/EBIT NM NM NM NM 

         

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Listade företag inkluderade i vår referensgrupp vars verksamhet i huvudsak bygger på för-
medling online av second hand-mode handlas till en EV/Sales-multipel på consensusesti-
mat 2021 och 2022 om 4,1x respektive 3,2x. Motsvarande för marknadsplatser är 6,1x och 
4,9x. För traditionella e-handlare med fokus på mode är medianvärdet för EV/Sales-
multiplarna på consensusestimaten 2,2x och 1,9x för 2021 respektive 2022. Dessa skall i 
sin tur ställas i relation till den implicita EV/Bruttoresultats-multipeln för Ytrade.  
 
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.  
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Risker och utmaningar 
Tidig fas med stor osäkerhet 
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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Bolagsbeskrivning 
Teknik och e-handelsbolaget Ytrade bedriver den digitala marknadsplatsen Yaytrade.com (plattfor-
men). Bolaget har två affärsmodeller med en gemensam faktor; att förlänga livslängden för kläder, skor 
och accessoarer (fler kategorier avses lanseras). Således är Ytrade en del av konceptet cirkulärt mode. 
Den första affärsmodellen är att låta varumärken nyttja bolagets plattform för att sälja prover och över-
skottslager (B2C). I dag erbjuder Ytrade tjänsten att lagerhålla varor som säljs ut. Alternativet ”drop-
shipping” där säljaren har kvar varorna på eget lager, är under utveckling och kommer över tid skapa 
möjligheter för bolaget att snabb skala upp verksamheten även utanför Sverige. Den andra affärsmo-
dellen bygger på att konsumenter kan sälja second hand-mode (C2C) över bolagets plattform. Ytrade 
är fortfarande förhållandevis nya på marknaden. Avsikten är växa organiskt men också genom förvärv. 
Fokus ligger på varumärken i segmentet mid-to-premium. Ytrade har ett genomsnittligt ordervärde som 
är överlägset traditionell e-handel. Det kan i sin tur underlätta marknadsföringsbudgeten under tillväxt-
fasen och skapar förutsättningar för bra lönsamhet över tid.  
 

Introduktion till Ytrade 
En digital marknadsplats och e-handelsbutik för cirkulärt mode 
Teknik och e-handelsbolaget Ytrade Group AB (Ytrade eller bolaget) grundades under 2015 
av nuvarande VD David Knape och CPO Jon Berglund. Verksamheten kom igång på riktigt 
först 2017 och idén var att skapa en digital marknadsplats som samlar olika typer av an-
nonser inom olika kategorier, till delar inspirerat av Blocket.se. Sedan dess har bolaget 
vidareutvecklat affärskonceptet liksom den tekniska plattformen vilket möjliggjorde för 
driften av den nuvarande digitala marknadsplatsen och e-handelsbutiken Yaytrade.com. 
Rörande utbud har huvudfokus smalnats av till i huvudsak mode, skor och accessoarer 
från varumärken inom segmentet mid-to-premium.  
 
Bolaget har två affärsmodeller. Den första affärsmodellen är att låta varumärken sälja pro-
vexemplar (samples) och överskottslager till kraftigt reducerade priser på Yaytrade.com, 
exempelvis genom konceptet digital pop up-butik.  
 
Yaytrade.com, mobilversion 
  

 
         

Källa: Bolagetsinformation 

 
Den andra affärsmodellen innebär att privatpersoner eller influencers och andra profiler 
kan sälja använt mode, vad vi kallar för second hand-mode (C2C respektive I2C). Kombi-
nationen av de båda affärsmodellerna, liksom det tydliga fokuset på varumärken inom 
segmentet mid-to-premium, är något som skiljer Ytrade från den mer välkända aktören 
Sellpy.  
 

Marknadsföring via ambassadörer och den typiska kunden 
I dag finns också 110 så kallade ambassadörer på Yaytrade.com. Bland dessa återfinns 
mer välkända namn som Alica Agnesson, Chloé Schuterman, Frida Hansdotter, Isabella 
Löwengrip, Jon Olsson, Margaux Dietz, Michel Tornéus, Viktor Frisks och Mårten Nylén. 
Dessa har egna butiker på bolagets hemsida där kunder kan köpa ambassadörernas se-
cond hand-mode. Att samarbeta med influencers och andra profiler är dock snarare en del 
av marknadsföringsstrategin än en affärsmodell som avser generera stora intäkter och 
lönsamhet.  
 

Säljare i form av influencers och 
andra profiler med stora nätverk 
fungerar snarare som en marknads-
föringskanal än en primär in-
täktskälla.  

Alicia Agneson är bolagets officiella 
representant inom internationellt 
mode och kommer bland annat 
driva projektet “How to become a 
Sustainable Rebel”. Alicia är skåde-
spelare och medverkat i Netflix-se-
rien Vikings. Hon är aktuell med 
Netflix Original-serien Clark och har 
huvudrollen i den kommande filmen 
huvudrollerna i ”The Obscure Life of 
the Grand Duke of Corsica”. 
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Den typiska köparen på Yaytrade.com är personer födda på 1980-talet eller senare. Denna 
målgrupp är också den som bolaget fokuserar på. Även om kvinnor och tjejer är i majoritet 
finns också en stor andel män och killar bland köparna.  
 
Den typiska kunden är också modemedveten och är i huvudsak ute efter att komma över 
bra kläder till ett reducerat pris. Det innebär i sin tur att det finns goda möjligheter för bola-
get att upprätthålla sin kundbas aktiv då varje utförsäljning via de digitala pop up-butikerna 
har unika erbjudanden till kraftigt reducerade priser under en begränsad tidsperiod.   
 

Hållbarhet, en nyckelparameter i affären 
Den globala uppvärmning och dess konsekvenser har fått många av världens länder att gå 
samman i en ambitiös överenskommelse för att begränsa den globala temperaturök-
ningen till 1,5 grader. Det i huvudsak genom att reducera utsläppen av växthusgaser. Detta 
är också kontentan av det berömda Parisavtalet som beslutades i 2015 och trädde i kraft 
under 2016.  
 
För att reducera utsläppen av växthusgaser har förbrukningen av fossila bränslen (med all 
rätta) fått ett stort utrymme. Även om fossila bränslen som kol och olja fortfarande är de 
största energikällorna kan en positiv utveckling tydas – förnyelsebara energikällor är den 
snabbast växande energikällan. 
 
Parallellt har cirkulära ekonomier seglat upp i rask takt som ytterligare en avgörande pus-
selbit för att målen skall nås. Bland annat som en del av EU:s klimatlag som skall göra det 
långsiktiga målet om klimatneutralitet till 2050 rättsligt bindande för medlemsstaterna. 
Riktlinjer och åtgärdsplaner för att i en större utsträckning gå mot cirkulära ekonomier 
finns på EU-nivå, liksom många gånger på nationell nivå. Frankrike är i frågan en förebild.  
 

Ytrade, en del av det Cirkulära modet via sina affärsmodeller 
Cirkulär ekonomin syftar till ett slutet kretslopp (i stället för ett linjärt) där slutprodukter 
tillverkad med hållbar energi och material skall återanvändas och i slutändan återvinnas. I 
tanken är det förhållandevis enkelt att applicera detta ”koncept” på modebranschen där 
alla aktörer i värdekedjan drar sitt strå till stacken.  
 
Illustration, cirkulärt mode 
 

 
 

Källa: Carlsquare 

 
Ovan illustreras vår definition av cirkulärt mode där modehusen ansvarar för att designa 
varaktiga kläder med hållbara materialval. Råvaror skall vara odlade och processade med 
metoder som möjliggör för framställningen av hållbara material som textilier. Tillverk-
ningen av modeprodukterna har också en självklar plats i cirkeln men även återförsäljare 
som kan reducera utsläpp från exempelvis transporter liksom kontors- och lagerlokaler. 
Slutligen kan konsumenten förlänga modeproduktens livslängd genom att sälja second 
hand och återvinna produkten när dess livslängd är förbrukad. Här kommer återvinnings-
bara material in i bilden där vi tror att det svenska bolaget Re:NewCell kan ta en viktig roll. 
Vidare är genomsyrar givetvis också hela cirkeln av mänskliga rättigheter och rättvisa lik-
som hållbara arbetsförhållanden.  
 
Givet de båda affärsmodellerna som kan förlänger livslängden eller undvika kassering 
(och därmed resursförstöring) för modeprodukter är Ytrade en del av konceptet cirkulärt 
mode. Hållbarhet är något som skall genomsyra organisationen, men också bolagets kun-
der (köpare och säljare, privatperson som företag).  
 

Klimatneutral avser konceptet om 
att mängden koldioxid som släpps 
ut i atmosfären inte ska vara större 
än vad naturen kan ta hand om. 
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Ett eget ekosystem där köpare är säljare 
Det är bolagets målsättning att skapa ett eget ekosystem där kunder köper nya produkter 
via plattformen. Samma produkt säljs sedan som second hand. Med denna målbild blir 
andelen köpande kunder som också är säljande kunder en viktig KPI. Flertalet initiativ kan 
tas för att öka denna andel – exempelvis kan en köpare bli kontaktad med erbjudande om 
att sälja second hand vid lämpligt tillfälle efter klädesplagget köptes in. 
 
Som gått få förbi arbetar trender hos konsumenter till bolagets favör. Samtidigt avser 
Ytrade ta en tydlig roll som opinionsbildare och utbilda företag/varumärken i hur deras 
B2C-lösning inte bara är hållbart utan också skapar lönsamhet för varumärkena över tid. 
 

Positionering inom Mid-to-premium  
Inom second hand-försäljningen finns i skrivande stund lyx-/premiumvarumärken som 
Chanel och Burberry men också varumärken som Nike, Boomerang och Tiger of Sweden. 
Lagersaldon, storlek och andra valmöjligheter är givetvis begränsat till det som den en-
skilda privatpersonen, influencern eller profilen önskar sälja.  
 
Second hand: Urval varumärken tillgängliga på Yaytrade.com 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
Partner-varumärken, eller samarbetspartner, som använder bolagets plattform för utför-
säljning av provexemplar och överskottslager innefattar i dag cirka 20 stycken, då inklude-
rat Filippa K, Sail Racing och J.Lindeberg.  
 
Urval av partner-varumärken 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
I termer av varumärken positionerar sig alltså bolaget via sitt utbud inom segmentet mid-
to-premium. Bolaget kan ta denna position genom att endast samarbeta med varumärken 
inom detta segment och vara selektiva i det urval av second hand-produkter som annon-
sers ut. Exempelvis tar bolaget inte upp produkter till försäljning med butikspris under 
1 000 kronor och cirka 500 kronor vid utförsäljning av provexemplar och överskottslager. 
  

Högt genomsnittligt ordervärde 
Under perioden januari-maj 2021 var bolagets genomsnittliga ordervärde cirka 1 658 kro-
nor. Det är ett mycket bra värde och kan jämföras med Boozts digitala outletbutik 
Booztlet.com som under det årets första sex månader hade ett genomsnittligt ordervärde 
på 686 kronor. En förklaringsfaktor är att den genomsnittliga varukorgen hos 
Yaytrade.com innehåller förhållandevis många varor. Det är i sin tur en effekt av erbjudan-
det rörande försäljning av provexemplar och överskottslager till kraftigt reducerade priser.  
 
Ytrades höga genomsnittliga ordervärdet är en mycket värdefull parameter som underlät-
tar enhetsekonomin. Det ger mer utrymme för marknadsföringsbudgeten under tillväxtfa-
sen. Det medför också förutsättningar för god lönsamhet över tid och är därmed en kon-
kurrensfördel. 
 

Tillväxt i fokus med en kompetent ledning och styrelse 
Plattformen lanserades i sin första beta-version 2017 och under räkenskapsperioden sep-
tember 2019 till december 2020 uppgick nettoomsättningen till 4,6 miljoner kronor. Under 
det innevarande årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till 6,6 miljoner kro-
nor motsvarande en tillväxt på 596 procent. Justerat bruttoresultat (nettoomsättning redu-
cerat med handelsvaror) ökade med 507 procent till 2,2 miljoner kronor. 
 
Trots den höga tillväxttakten är intäkterna på låga nivåer när bolaget fortfarande är en för-
hållandevis ny aktör på marknaden. Samtidigt har bolaget en bra teknisk grundstomme 
som förhållandevis enkelt kan skalas upp och anpassas för en starkt tillväxt. 

Positionering inom segmentet mid-
to-premium skapar förutsättningar 
för ett högt genomsnittligt order-
värde.  

Bolaget redovisar nettoomsättning 
som det totala värdet på varor som 
säljs via plattformen. En annan be-
nämning för detta är GMV. 
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Värdeskapandet är också tydligt från flera perspektiv, vilket medför vår bedömning om att 
det finns en tydlig plats på marknaden för Ytrade.  
 
I dag är det alltså tillväxt som ligger i fokus. I ett första steg är avsikten att etablera sig 
som en framstående aktör på den svenska och nordiska marknaden. Den internationella 
satsningen kommer dras igång på riktigt med B2C-verksamheten när teknik för drop-ship-
ping vidareutvecklats (alltså att varumärkena skickar varor direkt till slutkund utan Ytrade 
som mellanhand).  
 
Marknadsföring, sälj samt hantering och logistik är enligt vår bedömning det som är abso-
lut viktigast just nu. Bolaget måste utöka inflödet av trafik och attrahera rätt typ av köpare 
till hemsidan genom smart marknadsföring. Detta går samtidigt hand i hand med för-
mågan att knyta sig an nya populära partnervarumärken för utförsäljning av överskottsla-
ger. För att kunna skala verksamheten och övertid nå lönsamhet är hantering och logistik 
avgörande. Från ett tekniskt perspektiv måste plattformen också klara av tillväxten. 
 

Utvalda nyckelperson i ledning och styrelse 
För att ta bolaget till nästa nivå har Ytrade samlat en bra grupp av människor med gedigen 
erfarenhet från olika funktioner inom relevanta och närliggande branscher. Nedan följer ett 
urval av den kompetens som finns på bolaget. 
 

 

Magnus Agervald är bolagets styrelseordförande sedan 2020. Magnus var VD 
för Byggmax under åren 2006 till 2016 och var därefter VD för investmentbola-
get Ratos samt tf VD på Webbhallen med mera. Magnus sitter i flertalet styrel-
ser, inkluderat Home24 SE. Magnus har ägarskap i aktien om motsvarande 
cirka 0,8 procent av aktiekapital och röster*. 

 

David Knape är medgrundare, VD och styrelsemedlem. David har en bakgrund 
som sales manager inom logistik-branschen på internationell nivå, investerare 
i mindre och medelstora start-ups och entreprenör. Att ha effektiva hante-
ringsprocesser och logistik kommer vara avgörande för att kunna nå lönsam-
het. David har ett ägarskap i aktien om motsvarande 5,8 procent av aktiekapi-
tal och röster*. 

 

Flora Berglund är styrelsemedlem sedan 2020 och jobbar i dag som "buying 
manager" på det framstående och svenska varumärket Tôteme. Flora har tidi-
gare jobbat på H&M, bland annat som ansvarig för online-försäljningen av 
damkläder i norra Europa.   

 

Jon Berglund är medgrundare till Ytrade och bolagets CPO sedan 2019. Dess-
förrinnan var Jon ansvarig för marknadsföring. Jon har tidigare jobbat som 
Account Director & Digital Marketing Specialist på Wunderman Thompson – 
en markandsföringsbyrå med närvaro i över 20 länder. Jon har ett ägarskap i 
aktien om motsvarande cirka 5,2 procent av aktiekapital och röster*.  

 

Oscar Salén är styrelsemedlem sedan 2015. Oscar är investerare och sitter i 
flertalet styrelser inkluderat Nordic E-Ventures Abroad AB. Oscar har ett ägar-
skap i aktien om motsvarande cirka 6,7 procent av aktiekapital och röster*. 

 

Matilda Zimmerman är bolagets CMO sedan 2019 och ansvarar således för 
bolagets marknadsföring. Matilda har tidigare jobbat för NK-DA och hade en 
viktig roll i NK-DA:s uppbyggnation av influencers-nätverk – som också är en 
viktig del av bolagets marknadsföringsstrategi.  

 

Robert Wilson tillträdde som Global Sales Manager i april 2021. Robert har ar-
betat inom modebranschen i över 25 år och har bland annat varit med och 
byggt upp Tiger of Sweden till vad det är i dag. Robert arbetar i huvudsak med 
B2C-delen.  

 

Johan Söderberg är bolagets CTO sedan den 15 juni 2021. Johan kommer 
senast från rollen som Head of Research and Development och därmed ingått 
i ledningsgruppen på Fintech-bolaget Neonomics AS. Han har även varit Soft-
ware Development Manager på Infor samt Senior Manager på Qlik. 

 

Mikael Wiborgh är bolagets CFO sedan den 27 september 2021. Mikael har ti-
digare varit Regional E-Com Controller på H&M med ansvar för budgetering, 
uppföljning och prognoser för marknaderna i Norden och UK.   

*Innehav inkluderar även teckningsoptioner enligt prospekt. Källa: Bolagsinformation 

 

Bolaget har samlat en stark grupp 
av människor som skall ta bolaget 
till nästa nivå. 
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Finansiering 
Ytrade hade sin första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market den 9 mars 2021. 
I samband med listningen tog bolaget in cirka 30 miljoner kronor efter relaterade kostna-
der. I samband med listningsemissionen gavs även två serier av teckningsoptioner ut, TO1 
och TO2. Dessa två serier kan lösas in mot aktier under perioden 1-31 maj 2022, respek-
tive 1-31 maj 2023. Både TO1 och TO2 har en lösenkurs på 5,4 kronor. Givet att dessa 
teckningsoptioner förfaller in-the-money kan bolagets kassa starkas med cirka 25,3 miljo-
ner kronor (4 688 180 x 4,5 kronor) i två omgångar före relaterade kostnader.  
 

Riktad emission öppnar dörrar och indikerar utökat fokus på logistik och  
Väl värt att notera är att en strategisk riktad nyemission gjordes under maj till 2021 till 
Henrik Hobik via Selected Brands Nordic AB och Stefan Alvarsson via Reach for the stars 
AB.  
 
Henrik Hobik är styrelseordförande och tidigare VD för Selected Brands Nordic (SBN), en 
distributör av varumärken inom mode och skor. SBN representerar i dag cirka 15 varumär-
ken inkluderat Lacoste, Karl Lagerfeld, Levi’s och UGG. Detta är klart intressant och skapar 
möjligheter för affärer men också för bolaget att i ett samarbete vidareutveckla sitt erbju-
dande för digitala pop up-butiker och digitalt outlet. 
 
Stefan Alvarsson är entreprenör och grundare till rekryteringsfirman One Partner Group. 
Stefan har också utvecklat automatiserade logistikcentraler för global skalbarhet åt bland 
andra aktörer som Babyshop.com och AD bildelar. Detta medför att bolaget får in värdefull 
kompetens inom detta område även om det också finns tydliga affärsmässiga kopplingar. 
Stefan Alvarsson kommer även ta en plats i styrelsen.  
 

De tio största ägarna 
Nedan följer de tio största ägarna per den 31 mars 2021. Free float uppgår enligt Hol-
dings.se till 43 procent per samma datum. Enligt online-mäklaren Avanza var antalet ak-
tieägare på Avanza var 392 stycken per den 8 september 2021. 
 
Tio största ägare 
  

Ägare Andel av kapital Andel av röster Verifierat 
Nordnet Pensionsförsäkring 28,3% 28,3% 2021-06-30 

Avanza Pension 13,6% 13,6% 2021-06-30 

 Johan Hernmarck 11,5% 11,5% 2021-06-30 

Jinderman & Partners AB 8,0% 8,0% 2021-02-25 

 Alexander Schoeneck 7,4% 7,4% 2021-03-31 

Thoren Tillväxt AB 7,0% 7,0% 2021-02-25 

 Oscar Salén  6,7% 6,7% 2021-08-27 

 David Knape  5,8% 5,8% 2021-08-30 

 Carl Palmstierna 5,7% 5,7% 2021-06-30 

 Jon Berglund 4,9% 4,9% 2021-06-30 

          

Källa: Holdings.se 

 

Aktien 
Som tidigare nämnts listades bolagets aktie på Nasdaq First North Grwoth Market i mars 
2021. Nedan visas utvecklingen för aktien i jämförelse med OMXSPI och Indxx Global E-
commerce Index. IPO:n genomfördes till en teckningskurs om 4,5 kronor per aktie, då ex-
kluderat värdet på de vederlagsfria teckningsoptioner (TO1 och TO2). Som framgår har 
aktien utvecklats sämre än båda jämförelseindexen. Rimligtvis har stigande ränteläge haft 
ett finger med i spelet då kostnaden för potential ökat.  
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Affärsmodell: B2C 
Digitala pop up-butiker och outlets 
Bolagets första affärsmodell, och den som vi bedömer har störst potential på kort sikt, är 
samarbeten med varumärken som säljer provexemplar och överskottslager via bolagets 
marknadsplats. Som tidigare nämnts har Ytrade i dag cirka 20 partnervarumärken som 
nyttjar B2C-tjänsten (B2C = Business-to-Customer). Förutsättningarna för denna skara att 
växa bedöms som goda allteftersom antalet referens-case med goda data ökar. Ytrade har 
också utökat sin säljkapacitet vilket bör leda till fler affärer. Över tid är avsikten att skala 
upp denna verksamhet även internationellt. 
 

Motverkar ett problem genom efterfrågad lösning 
Överskottslager är typiskt sett ännu inte sålda produkter tillhörande ett utgående sorti-
ment. Överskottslager är ett problem för bolagen, bland annat då det kostar pengar att 
lagerhålla. Det kan också bli också slöseri av resurser om produkterna inte kan säljas (eller 
doneras).  
 
Aktörer i modebranschen hanterar överskottslager på olika sätt – exempelvis kan det säl-
jas ut via outlets. Varumärken inom lyx-/premium-segmentet har dock varit av inställ-
ningen att outlet och donationer dränerar varumärkets värde. Att bränna upp överskottsla-
ger är därför/eller har varit vanligt förekommande. Uppmärksammade exempel är Burberry 
och Richemont (Cartier, Piaget och Baume & Mercier). Dock har det även talats om att 
varumärken inom mid-segmentet, så som Nike, Michael Kors och Victoria’s Secret, har 
gjort samma sak. Inom fast fashion tillhör svenska H&M en av de utpekade aktörerna som 
hanterat sina överskottslager med samma metod.  
 
Modeindustrin (främst lyx-/premiumsegmentet) är nu inne i en transformativ fas när över-
skottslager är accepterat att prata om. Därför eftersöks effektiva lösningar som gynnar 
både varumärkena liksom slutkonsument. 
 

Digitalt outlet 
Bolaget erbjuder varumärken att sälja provexemplar och överskottslager till reducerade 
priser via Yaytrade.com. Varor till salu ligger ute på Yaytrade.com fram till försäljning, al-
ternativt under den period som säljare önskar. Således fungerar Yaytrade som ett tradit-
ionellt digitalt outlet.  
 
Till skillnad från fysiska outlet-butiker som är lokalt förankrade når ett digitalt outlet i teorin 
till hela välden. Digitala outlet-butiker har också tagit en bra plats på marknaden. 
Booztlet.com är ett exempel på en framstående aktör inom detta segment som i genom-
snitt växt med cirka 107 procent per år under perioden 2017-2020. Den starka tillväxten för 
Booztlet.com har även fortsatt under årets första sex månader.  
 
Utveckling nettoomsättning, Booztlet.com (MSEK) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Digitala pop up-butiker – smart metod för att öka intresset 
Då varor tillhörande provexemplar och överskottslager är begränsade till antal, alternativ 
och storlekar samt säljs till kraftig rabatt upplever populära varumärken typiskt sett ett 
högt intresse vid själva släppet – alltså det tillfälle då provexemplar och överskottslager 
går till försäljning för första gången. Det höga intresset vid släpp förklaras av det enkla 
konceptet att den kund som är tidigt på plats har en större chans att kunna köpa just den 
varan som denne önskar. 
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Intäktsmodellen är provisionsbas-
serad. Storleken på provisionen va-
rierar med ett antal faktorer. Läs 
längre ned om intäktsmodell.  

Vi definierar ett släpp som tillfället 
då partnervarumärkets provexem-
plar eller överskottslager går ut till 
försäljning för första gången till re-
ducerade priser.  
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Mot bakgrund av ovan har Ytrade tagit ytterligare ett steg och erbjuder sina partnervaru-
märken möjligheten att öppna en digital pop up-butik på Yaytrade.com. En digital pop up-
butik kan liknas vid en fysisk pop up-butik i den bemärkelsen att den är öppen under en 
begränsad tidsperiod (på Yaytrade.com runt en vecka). Den korta tidsperioden som va-
rorna finns tillgängliga i kombination med det begränsade utbudet och de reducerade pri-
serna underlättar marknadsföringen ytterligare och tenderar därför att leda till att en större 
andel av varorna faktiskt säljs under en kortare period. För detta har Ytrade flertalet refe-
rens-case som också påvisar detta. Se bild nedan. 
 
Ytrade tar ett ansvar för att marknadsföra öppningen av partnervarumärkens digital pop 
up-butiker. Marknadsföringsstrategin läggs ofta upp i samspel partnervarumärket. Syftet 
med kampanjerna, som typiskt sett är digitala, är att potentiella kunder skall anmäla in-
tresse för tillträde till den digitala pop up-butiken i fråga. För att anmäla intresse anger 
kunden sin e-post liksom telefonnummer. Se bild nedan. 
 
Kampanj för digital pop up-butik med varumärket J.Lindeberg 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
För att handla i pop up-butiken får intresserade kunder en kod som skickas per mejl. Detta 
mejl innehåller även reklam för bolagets andra tjänster, så som möjligheten att sälja se-
cond hand-mode. Detta är således också en bra kanal att öka på andelen köpare som 
också är säljare över plattformen (Buyer/seller overlap).  
 
Utöver ovannämnda har bolaget också utvecklat annan funktionalitet för pop up-butikerna 
som gör tjänsten unik och med slutändamålet att öka försäljningseffektiviteten.  
 
Vidare är det också bolagets avsikt att ”säkra” flertalet släpp från sina partnervarumärken. 
Exempelvis kan kontrakt skrivs för minst två släpp under en viss tidsperiod, vardera med 
ett specificerat minsta-värde. Denna strategi adderar förutsägbarhet i verksamheten.  
 

Med rätt kombination kan synergier skapas vid parallella släpp 
Typiskt sett sker släpps av överskottslager med de traditionella säsongsvariationerna 
inom detaljhandeln. Det innebär i sin tur sannolikt att bolaget kommer redovisa intäkter 
(och resultat) med förhållandevis tydliga säsongsvariationer – sannolikt än tydligare än 
vanligt under tillväxtfasen. 
 
Mot bakgrund av säsongsmönster kommer bolaget sannolikt att över tid ha parallella 
släpp för att maximera intäkter. Med andra ord kommer alltså flera varumärken göra sina 
släpp samtidigt. Detta kan vara något positivt och bidra till korsförsäljning via varumär-
kena om detta görs på ett smart sätt. Vi tror att det är viktigt att varumärkena som har 
parallella släpp upplevs som komplement för att undvika kannibalisering. 
 
På plattformen kommer det under perioden 24-27 september 2021 hållas fyra släpp, varav 
två på samma dag.  
 

B2C: Intäktsmodell och alternativ för lagerhållning 
Bolagets intäktsström för B2C-tjänsten består av provisionsintäkter – alltså en procent-
sats av försäljningsvärdet. Någon fast ersättning erhålls således inte. Provisionsintäkten 
som andel av försäljningsvärde varierar mellan 20-40 procent och varierar med försälj-
ningsvolym liksom val av alternativ för lagerhållning, hantering och skeppning.  
 

Bolaget erhåller en fast ersättning 
(som varierar i storlek) för att mar-
kandsföra varumärkets pop up-bu-
tik.  

Synergier mellan affärsmodellerna.  

Vi definierar take rate som fast av-
gift plus provisionsavgift. 



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

21 september 2021 

Ytrade Group AB   |   Grundanalys     

15 / 49 
 

Alternativ för lagerhållning och hantering gör Ytrade till en hybrid 
För lagerhållning, hantering och skeppning erbjuder bolaget i dag i huvudsak ”Yaytrade 
Logistics”. Yaytrade Logistics innebär kortfattat att Ytrade lagerhåller, hanterar och skep-
par de varor som säljare annonserar up på Yaytrade.com. Samtidigt är dropshipping en 
alternativ lösning under utveckling. Denna lösning innebär att det säljande varumärket har 
kvar varorna på eget lager och skeppar till kund, medan varorna säljs över Ytrades platt-
form. 
 
I vår mening karaktäriseras en traditionell e-handlare lager och lägger på en marginal på 
inköpspriset vid försäljning mot slutkund. En marknadsplats förmedlar varor mellan säljare 
och köpare mot en avgift men har inte egna lager. Skillnaden mellan en traditionell e-hand-
lare och en digital marknadsplats är således i vår mening i stort förknippat med intäktsmo-
dell liksom lagerhållning. Men det är också förknippat med kapitalbindning i lager och risk-
tagandet i de inköpta varorna. En marknadsplats har typiskt sett bättre skalbarhet i sin 
affär än en traditionell e-handlare. En marknadsplats kan därmed också uppnå högre mar-
ginaler. Därför handlas marknadsplatser typiskt sett också till högre värderingsmultiplar. 
 
Mot bakgrund av ovan – när de både Yaytrade Logistics och dropshipping kan erbjudas 
tillfullo kan Ytrade kan ses som en typ av hybrid mellan en traditionell e-handlare och en 
digital marknadsplats. Samtidigt skall noteras att Ytrade aldrig binder kapital i lager eller 
tar risk densamma. 
 

Yaytrade Logistics – hantering, lagerhållning och skeppning 
Yaytrade Logistics innebär en högre kostnad för bolaget för lagerlokal, hanteringspersonal 
och skeppning. Därmed ligger ersättningsnivån i den övre delen av tidigare nämnda inter-
vall – mellan 25-40 procent av försäljningsvärdet. Som tidigare nämnts har även försälj-
ningsvolym ett finger med i spelet.  
 
Illustration, Yaytrade.com som e-handlare med Yaytrade Logistics 
 

 
 

Källa: Carlsquare 

 
Yaytrade Logistics är i dag det huvudsakliga alternativet rörande logistik för partnervaru-
märken. Givet det värde som detta alternativ tillför partnervarumärket är det vår bedöm-
ning att det finns en bra möjlighet att över tid flytta upp intervallet med runt fem procen-
tenheter (till 30-45 procent från nuvarande 25-40 procent). Bolaget har dock medvetet lagt 
sig förhållandevis lågt för att vara ett attraktivt alternativ under tillväxtfasen. Samtidigt är 
detta en riskfylld strategi som gör att det kan ta lång tid för bolaget att höja sina priser.  
 
En faktor till att Yaytrade Logistics i dag är det huvudsakliga alternativet kan vara att integ-
ration mellan säljare och bolagets plattform fortfarande behöver utvecklas. Detta är inte 
helt enkelt med varumärken som har många olika system. 
 

Dropshipping 
Vid nyttjande av dropshipping agerar bolaget endast förmedlare av produkter mellan säl-
jare och köpare över bolagets plattform. Ytrade lagerhåller, hanterar och skeppar således 
alltså aldrig några varor. Det medför lägre kostnader för Ytrade vilket gör att ersättning för 
de sålda varorna typiskt ligger i lägre delen av tidigare nämnda intervall – uppskattningsvis 
runt 20-30 procent av det totala försäljningsvärdet. Åter spelar rimligtvis försäljningsvoly-
men in i den ersättning som bolaget erhåller.   
 
 

Yaytrade kan i dag ses som en hy-
brid mellan en e-handlare och en 
marknadsplats. 
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Illustration, Yaytrade.com som digital marknadsplats med dropshipping 
 

 
 

Källa: Carlsquare 

 
Från ett miljöperspektiv är dropshipping typiskt sett den mest attraktiva då transport mel-
lan olika lagerlokaler kan undvikas. Det är också en modell som bolaget snabbt kan skala 
upp verksamheten. För att få i gång B2C-affärsmodellen internationellt är dropshipping 
rimligtvis också det enda alternativet. Detta alternativ innebär också en lägre risk för 
Ytrade då bolaget inte behöver ta kostnader för lagerhållning och hantering. 
 
Samtidigt finns det risker. Även om de säljande varumärkena är måna om nöjda kunder är 
det lite av en risk för Ytrade att överlåta ansvaret för hantering till den säljande parten. 
Eventuella incidenter vid exempelvis skeppning kan enkelt skada bolagets varumärke.  
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Affärsmodell: C2C och I2C 
Bolagets andra affärsmodell bygger på att hantera, lagerhålla och förmedla second hand-
mode. Den typiska säljaren är privatpersoner (C2C), influencers/mer eller mindre välkända 
profiler (I2C). Under 2020 har uppemot 1 500 påsar beställts av säljare. Värdet på innehål-
let i de inkomna påsarna var typiskt inom intervallet 2 600-6 500 kronor. Avsikten är att 
växa detta affärsben parallellt med B2C-verksameten.  
 
Att privatpersoner donerar använda kläder till välgörenhetsorganisationer har sedan en 
längre tid tillbaka varit populärt. Möjligheten att köpa second hand har också länge fun-
nits. I Sverige har butikskedjan Myrorna (frälsningsarmén) utvecklats till att bli den mest 
framträdande hubben för second hand. Med ett utökat fokus på hållbarhet har den (om än 
omedvetna) tabun kring köp av second hand-mode i en allt större utsträckning förvunnit 
och i stället blivit mode. Kostnadsmedvetenhet i kombinationen av en utökad efterfråga, 
teknisk utveckling och en bättre infrastruktur har också möjliggjort för olika affärsmodeller 
kring second hand att växa fram. Välkända digitala plattformar för second hand-mode 
som över tid växt fram är exempelvis Blocket, Tradera och Sellpy.  
 

Pick up-service underlättar för säljaren 
När en säljare önskar annonsera ut en second hand-produkt via Yaytrade beställer denne 
hem en påse att fylla med mode – kläder, skor eller accessoarer. En påse motsvarar 75 
liter och kan hantera upp mot cirka 15 kilo, uppskattningsvis runt 20 klädesplagg. Via 
transportpartners hämtas sedan påsen upp vid säljarens dörr, alternativt att den av sälja-
ren skickas till bolagets hanterings- och logistikcenter. Denna tjänst, pick up-service, redu-
cerar tröskeln markant för säljaren. Det är samtidigt inget nytt koncept, vilket innebär att 
många säljare sedan tidigare redan är vana vid konceptet.  
 
Illustration, Yaytrade.com som e-handlare av second hand  
 

 
 

Källa: Carlsquare 

 
När påsen kommit fram till lagerlokalen så går varje produkt igenom en kontroll. Denna 
kontroll är i dag förhållandevis manuell. Produkter av undermålig kvalitet doneras eller 
skickas tillbaka till säljaren mot en avgift (läs mer i nästa paragraf). Den stora majoriteten 
av de inkomna produkterna går dock vidare genom kontrollen, ”steamas”, fotograferas och 
annonseras ut på Yaytrade.com. Även detta är i dag en i huvudsak manuell process.  
 
Bolaget försöker sälja kvalitetskontrollerade second hand-mode under sex månader. Ute-
blir försäljning under denna period kan säljaren välja att få tillbaka produkterna mot en 
avgift om 150 kronor per paket, plus 20 kronor per produkt. Det andra alternativet som 
säljaren kan välja är att produkten doneras.  
 

C2C och I2C: Intäktsmodell med avgift plus provision 
För second hand-mode erhåller bolaget två typer av intäktsströmmar som båda är avhäng-
iga av att plaggen säljs. Givet att säljaren nyttjar Pick up-service (det typiska fallet) och att 
varan säljs kommer den första intäktsströmmen i form av en fast avgift om 150 kronor per 
klädesplagg. Den andra intäktsströmmen består av en procentsats av försäljningsvärdet. 
Procentsatsen varierar med försäljningspriset. 
 
Vid ett försäljningspris på 300 kronor är provisionsavgiften 0 procent och den fasta avgif-
ten är 150 kronor. Take rate blir då 50 procent [(0+150)/300 = 50%]. Överskrider försälj-
ningspriset 300 kronor ökar provisionen samtidigt och därmed också take rate faller. Graf 
nedan visar Ytrades intäkt givet ett visst försäljningsvärde, jämte take rate och provision.  

Vi definierar take rate som den pro-
centuella andel av försäljningsvär-
det som tillfaller Ytrade, provisions-
avgifter plus andra avgifter. 
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Intjäning (kronor), take rate, provisionsavgift (%) vid olika försäljningspriser (000 kronor)  
       

 

Juli 2021. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Prissättningen reducerar inflöde av oönskade produkter 
Take rate faller alltså desto högre försäljningsvärde. Det är en del av strategin för att sti-
mulera inflödet av varor med ett högt försäljningsvärde och reducera incitamentet för säl-
jare att skicka in varor med ett lågt försäljningsvärde.  
 
Dock, i slutändan är det bolagets intäkt i absoluta tal som är intressant (givet samma varu-
kategori). Med detta sagt är bolagets positionering mot segmentet mid-to-premium ett 
strategiskt bra val. 
 

Take rate – en jämförelse 
Bolagets prissättning för sin C2C-tjänst kan ställas i relation till branschkollegan Sellpy 
(Sellhelp AB) och ARKIVET Second Hand. Sellpy tar en fast avgift om 19 kronor vid nytt-
jande av pick up-service. Sellpy har sedan en provision på 60 procent av försäljningspriset 
per såld vara upp till 500 kronor. Vidare får säljaren 60 procent av försäljningsbeloppet 
som överskrider 500 kronor (provision 40 procent).  
 
ARKIVET Second Hand (Arkivet), som i huvudsak driver försäljningen av second hand-
mode via sina fysiska butiker i Stockholm och Göteborg, behåller 60 procent av försälj-
ningspriset oavsett försäljningsvärde. Arkivet tar heller inte emot produkter med ett värde 
som överskrider 2 995 kronor, med undantag för väskor. Dock gör säljaren alltid en vinst 
oberoende försäljningsvärdet på den sålda produkten.  
 
Nedan visas en jämförelse av take rate mellan de tre aktörerna. Som framgår ligger Ytrade 
lägst. Detta är rimligtvis en del av strategin för att locka till sig säljare från andra tillgäng-
liga alternativ.  
 
Take rate (%) vid olika försäljningspriser (000 kronor), en jämförelse 

     

 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Ytterligare en referenspunkt 
Ytterligare en referenspunkt är RealReal – en amerikansk digital marknadsplats/e-handlare 
för second hand-mode och accessoarer som fokuserar lyx-segmentet. Bland utbudet finns 
därmed varumärken som Chanel, Hermès, Rolex och Gucci.  
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RealReal hade ett take rate som under 2019 uppgick till 36,2 procent. Take rate varierar 
mellan 15-40 procent. 15 procent är avsett för varor med ett försäljningsvärde som över-
skrider 2 495 USD (cirka 21 460 kronor, USD/SEK = 8,6). Givet RealReals tydliga fokus på 
lyx-/premiumsegmentet är det genomsnittliga ordervärdet rimligtvis mycket högt.  
 

En ersättningsmodell under utveckling 
Viktigt att notera är att Ytrades prissättningsmodell för C2C-affären är under utveckling. 
Som framgår av jämförelsen mot Sellpy, Arkivet och RealReal finns utrymme för en höjning 
– då framför allt för varor med ett försäljningsvärde om under 20 000 kronor.  
 
En möjlig väg att gå är att höja take rate för varor med ett lågt försäljningsvärde. Det till 
den nivån att bolaget blir det ”dyraste” alternativet för varor under ett visst värde. Parallellt 
bör strukturen där take rate faller när försäljningsvärdet ökar behållas för att bibehålla det 
finansiellt incitament som gör det värt för säljare att nyttja bolaget C2C-tjänst.  
 
Givet alternativen som finns för försäljning av second hand online liksom bolagets strategi 
är det inte orimligt att take rate för C2C-verksamheten i genomsnitt hamnar kring 50 pro-
cent, inte ett intervall, säg 15-65 procent. 
 
 

  



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

21 september 2021 

Ytrade Group AB   |   Grundanalys     

20 / 49 
 

Högt genomsnittligt ordervärde med en stor varukorg 
Som tidigare nämnts har bolaget som helhet haft ett genomsnittligt ordervärde (värde to-
tal varukorg) på 1 658 kronor under perioden januari-maj 2021. Mot en referensgrupp ne-
dan är det branschmässigt mycket högt.  
 
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 

           

  

 

*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 

 
Vi bedömer att det höga ordervärdet till stora delar förklaras av kombinationen; (i) affärs-
modellen att erbjuda partnervarumärken möjlighet att sälja provexemplar och överskotts-
lager till reducerade priser via digitala pop up-butik och (ii) ett tydligt fokus på varumärken 
inom segmentet mid-to-premium. Det med tyngdpunkt på digital B2C-modellen som san-
nolikt medför att den genomsnittliga varukorgen hos Yaytrade.com innehåller fler produk-
ter, vilket i sin tur lyfter det genomsnittliga värdet per order.  
 
Mot bakgrund av resonemang ovan bedömer vi också att det genomsnittliga ordervärdet 
för de två affärsmodellerna skiljer sig förhållande markant. Vi kan i detta skede endast 
spekulera men bedömer att det genomsnittliga ordervärdet inom B2C ligger något över 
tidigare nämnda 1 658 kronor. Motsvarande för C2C uppskattas ligga runt 350-500 kronor. 
 

Högt genomsnittligt ordervärde, en konkurrensfördel 
Ett högt genomsnittligt ordervärde är fördelaktigt från flera perspektiv och renderar i 
slutändan i att vara en konkurrensfördel. Som digital marknadsplats får det genomsnittliga 
ordervärdet en än större genomslagskraft än traditionell e-handel då bolaget även hanterar 
lager. Ytrade är i med våra definitioner av de båda begreppen både en digital marknads-
plats och en e-handlare.  
 
▪ Med ett högre genomsnittligt ordervärde får bolaget behålla ett större belopp av för-

säljningsvärdet (givet samma take rate). Det medför förutsättningar för bolaget att 
över tid till en större grad täcka rörelsekostnaderna generera bra lönsamhet.  

▪ Med ett högt genomsnittligt ordervärde finns det i absoluta tal mer pengar att täcka 
rörelsekostnader, då inkluderat kundanskaffningskostnader. Bolaget kan därmed via 
försäljningsintäkter kunna spendera ett större belopp på marknadsföring och därmed 
växa snabbare under tillväxtfasen. Med andra ord kan det höga genomsnittliga order-
värdet även ses som en konkurrensfördel (allt annat lika).  

▪ Dock, givet att bolaget befinner sig i tillväxtfasen är det vår bedömning att det belopp 
av försäljningspriset som bolaget får behålla inte täcker rörelsekostnader – i detta 
skede reducerar det höga genomsnittliga ordervärdet i stället kapitalbehov. 
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Leveranser, betalningsmetod, ångerrätt och retur 
Leveranstider i linje med marknaden 
För varor som bolaget själva lagerhåller hanteras och skickas till köparen inom 48 timmar. 
Därefter levereras varorna inom Sverige med logistikpartnern DHL. Den totala leveransti-
den i Sverige är därmed typiskt sett 3-5 arbetsdagar, i linje med andra aktörer som har en 
medianvärde för leveranstid är fyra dagar. Större e-handlare erbjuder ofta möjlighet till 
leverans nästkommande dag på utvalda marknader. Denna tjänst erbjuder dock inte 
Ytrade i dagsläget. 
 
Leveranstid, en jämförelse (dagar) 
  

 Leveranstid, standard Genomsnitt 

Asos 3-5 4,0 

Boohoo 7-10 8,5 

Boozt 1-2 1,5 

Bubbleroom 2-5 3,5 

NA-KD 3-5 4,0 

Nelly 3-5 4,0 

TheRealReal 2-5 3,5 

Sellpy 1-5 3,0 

Zalando 3-6 4,5 

Median  4,0 

Genomsnitt  4,1 

Max  8,5 

Min  1,5 

Yaytrade.com 3-5 5,0 

          

December 2020 och juli 2021. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
I dag nyttjar Ytrade 3PL-tjänster från två externa parter. Dock, som tidigare nämnts kom-
mer bolaget att samla all sin logistik vid ett center i Jönköing. Att lägga ut sin hantering 
och logistik på tredje part har den uppenbara fördelen – att det reducerar investeringsbe-
hovet och därmed också risken.  
 
Det skall också noteras att Ytrade har en annan position än de företagen i jämförelsen 
ovan. Ytrade har tydligare unicitet. Det då varje second hand-produkt är unik. Samma gäl-
ler B2C-verksamheten där varorna är begränsade till antal men också kraftigt prisreduce-
rade som inte går att hitta någon annan stans. Detta gör i sin tur att bolaget inom rimliga 
gränser kan sätta sina egna villkor. Dock skulle det givetvis vara gynnsamt om leveransti-
derna kom ned.  
 

Rättvisa villkor för returer 
Bolaget uppger att returgraden är väl under det branschmässiga genomsnittet. En möjlig 
förklaring är de över lag låga priserna. Köparna är ofta miljömedvetna och är således inte 
heller intresserade av att köpa hem varor för att sedan returnera dem.  
 
Som köpare på Yaytrade.com finns dock möjlighet till 14 dagars ångerrätt, i linje med la-
gen om distansavtal. Dock tillkommer en kostnad vid returer i form av en fast avgift på 99 
kronor plus en rörlig avgift om 20 kronor per produkt. Detta är inte de mest fördelaktiga 
returvillkoren. Men som e-handel generellt har haft stora problem med en hög andel retu-
rer. Aktörer i branschen har också tagit olika typer av initiativ för att sänka andelen returer. 
Exempelvis har Boozt framgångsrikt valt att stänga av vissa köpare som har handlat men 
med en hög frekvens returer.  

  

3PL = Tredjepartslogistik. Hantering 
och logistik är utlagt på extern part. 
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Tilläggstjänster och andra möjligheter 
Tilläggstjänster med högt värde 
Som extratjänster erbjuder bolaget olika typer av marknadsföringstjänster. Säljare kan 
bland annat köpa yta på Yaytrade.com för att göra vissa produkter eller kommande släpp 
mer synliga. Säljare kan också köp olika former av riktade marknadsföringskampanjer via 
e-post eller sociala medier.  
 
Dessa typer av marknadsföringstjänster kompletterar den huvudsakliga verksamheten väl 
men utökar också bolagets kundkännedom. Likt de flesta e-handelsbolaget har Ytrade ett 
stort värde i sin kunskap om köparnas köpbeteenden och intressen liksom preferenser. 
Denna typ av kunskap kan nyttjas av bolaget för att optimera förutsättningarna för en hög 
konverteringsgrad och merförsäljning. Det kan också nyttjas för försäljningssynergier mel-
lan olika varumärken. 
 
Marknadsföringstjänster adderar också data som kan analyseras för att vidare optimera 
marknadsföringsstrategin. Exempelvis, vilken kan kanal som ger den högsta konverte-
ringsgraden för en särskild situation. 
 

Ytterligare möjligheter 
Bolagets huvudfokus i dag är som bekant mode, skor och accessoarer inom segmentet 
mid-to-premium. Inom branschen har flertalet sektorkollegor utvidgat sitt utbud genom att 
addera vertikalen heminredning. Detta då det finns tydliga försäljningssynergier mellan 
just mode och heminredning. I dag finns redan vissa second hand-produkter (om än i väl-
digt begränsad utsträckning) inom just heminredning. Barn-kläder är ytterligare en vertikal 
som ligger nära tillhands, givet målgruppen i form av Baby-boomers.  
 
Ytterligare vertikaler som kan vara intressant att addera är sport och skönhet, i vår mening 
– då framför allt för outlet-verksamheten (B2C).  
 
Det finns också en möjlighet för bolaget att licensiera ut sin egenutvecklade mjukvara och 
teknologi för andra aktörer att erbjuda digitala pop up-butiker.  
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Andra fokusområden för bolaget 
Bolaget har flertalet punkter på agendan som är avgörande för att leda Yaytrade.com till 
tillväxt och lönsamhet. Marknadsföring och sälj står högst på agendan.  
 

Marknadsföring och försäljning 
Branschen för e-handel och digitala marknadsplatser är kraftigt konkurrensutsatt. Det är 
en internationell bransch där alla aktörer som kan leverera till en viss marknad konkurrerar 
med varandra. E-handelsföretagen konkurrerar dessutom med fysiska butikskedjor. Mark-
nadsföring är således centralt för att etablera Yaytrade.com som eget varumärke och ta 
marknadsandelar.  
 
Marknadsföringskostnader utgör i dag sannolikt en förhållandevis en hög andel av bola-
gets utgifter. Som andel av nettoomsättning tror vi också att marknadsföringskostnader 
kommer fortsätta utgöra en väsentlig del av kostnadsbasen under överskådlig framtid. 
Dock tror vi att andelen i förhållande till intäkter över tid kommer falla tillbaka mot 15-20 
procent. Allteftersom bolaget fortsätter mogna och etablera sig på marknaden kan ande-
len marknadsföringskostnader som andel av intäkter falla ytterligare.    
 
Av nettolikviden från listningsemissionen var cirka 45 procent öronmärkta för marknadsfö-
ringsaktiviteter (cirka 13,5 miljoner kronor). Vi bedömer att bolagets marknadsföring har 
ett antal olika med tydligt relaterade ändamål: 
 
▪ Positionering som en premium-aktör för att attrahera rätt typ av säljare (inom B2C och 

C2C) liksom köpare 

▪ Attrahera partnervarumärken för utförsäljning av pop up-butiker 

▪ Attrahera köpare av partnervarumärkenas utförsäljningar 

▪ Attrahera säljare av second hand-mode (C2C) 

▪ Attrahera köpare av second hand-mode (C2C) 

 

Flera kanaler för marknadsföring 
I E-barometern, publicerad av PostNord, bryts en marknadsföringsstrategi ned i tre typer 
av kanaler för att nå ut till befintliga och nya kunder. Ytrade använder samtliga av dessa 
kanaler i olika utsträckning. 
 
▪ Ägda kanaler 

▪ Köpta kanaler 

▪ Intjänade kanaler 

 
Ägda kanaler är de kanaler som e-handlaren själv förfogar över, så som den egna hemsi-
dan, data i CRM-system, sociala medier och e-postlistor etcetera. Värdet av de ägda kana-
lerna byggs upp över tid allteftersom bolaget växer och antalet kunder ökar. Bolaget kan 
som tidigare nämnts använda kundkännedom att öka konverteringsgraden genom riktade 
kampanjer men också för att bibehålla kundbasen aktiv genom kontinuerlig marknadsfö-
ringskommunikation över exempelvis mejl. Även bolagets partnervarumärken kan betala 
och dra nytta av denna tillgång.  
 
Köpt annons via Google Ads 
  

 
          

Juli 2021. Källa: Google.com 
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Köpta kanalerna avser först och främst betalda annonser, online som offline. Se bild ovan. 
Ytrade nyttjar i dag i huvudsak ett antal olika kanaler online, så som köpta annonser på 
sociala medier eller Google. Marknadsföring online är ofta riktad och förknippas med en 
rörlig kostnad som är triggas av en händelse, så som att den potentiella kunden klickar på 
en länk, tittar på en videoreklam eller genomför ett köp. Fördelen är ett Ytrade kan redu-
cera risken i sin marknadsföring genom dessa modeller: Om reklamen inte skapar något 
värde så betalar bolaget heller inte några pengar.  
 
Detta kan ställas i relation till marknadsföring offline, som typiskt sett är avsedd för att 
skapa en bred varumärkeskännedom ock därigenom kan utöka kundbasen, exempelvis i 
ett specifikt geografiskt område. Marknadsföring offline har ofta ett fast pris men ofta 
med möjlighet volymrabatter. Ytrade har gjort reklam i Stockholms tunnelbana men använ-
der sig i dag inte av någon marknadsföring offline. 
 
En intjänad kanal avser ej köpt media som är publicerad av tredje part – exempel är blog-
ginlägg eller recensioner på en oberoende hemsida. Vanligt förekommande i branschen är 
Trustpilot och Net Promoter Score. Trustpilot är en företagstjänst där konsumenter kan 
betygsätta och recensera sin exempelvis e-handlare. Net Promoter Score är ett annat mått 
på kundnöjdhet översatt till termer av kundens vilja att rekommendera andra att exempel-
vis handla hos en viss e-handlare. Till vår vetskap använder Ytrade inte någon av ovan-
nämnda intjänade kanaler. Vi tror dock att Trustpilot liksom Net Promoter Score kan fylla 
funktioner som ett internt verktyg. Vi är också av uppfattningen att Trustpilot är ett värde-
fullt verktyg för att övertyga förstagångsköpare. Att kunna visa upp ett högt Net Promoter 
Score kan också vara bra för partnervarumärken där kundupplevelsen hos återförsäljare är 
av yttersta vikt.  
 
Net promoter score (0-100), 2020 

  

 
*Avser 2019 
 Källa: Bolagsinformation 

 

Ambassadörer, en win win-situation som stärker varumärkena 
En viktig komponent i bolagets marknadsföringsstrategi är samarbeten med så kallade 
ambassadörerna (brand ambassador). Denna typ av samarbeten är numera väletablerat 
och har vid av flera parter lyfts fram starkt bidragande faktor till e-handlaren NA-KD:s 
snabba frammarsch. Syftet med ambassadörerna är i huvudsak att låta dessa vara bola-
gets ansikte utåt mot konsument och därmed sprida kännedom genom sina nätverk av 
följare.  
 
Som tidigare nämnts har Ytrade knutit sig an 110 olika ambassadörer som bolaget jobbar 
med långsiktigt. Dessa är typiskt sett mer eller mindre populära influencers eller profiler 
med ett varierande antal följare på sociala plattformar som Instagram. Isabella Löwengrip 
och Margraux Dietz tillhör den grupp av ambassadörer med många följare Instagram, i 
skrivande stund 422 000 respektive 386 000. Ytrade har också ambassadörer med några 
tusentals följare (micro influencers). Kombinationen av stora kommersiella profiler med 
mindre välkända ambassadörer är något som kan vara bra då allt fler konsumenter före-
drar det genuina och personliga över det ”kommersiella”.  
 
Givet den fas som bolaget befinner sig är det av yttersta vikt att dessa personligheter upp-
levs vara i linje med bolagets fokus på mid-to-premium. Minst lika viktigt är att dessa når 
ut till rätt målgrupp. Ytterligare en viktig faktor är influencers förmåga att skapa högkvali-
tativt material, både rörande bilder och text.  
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Den vanligaste formen att arbeta med influencers och andra profiler är genom så kallade 
betalda samarbeten. Se bild ovan. Formen innefattar typiskt sett kampanjer där in-
fluencern i olika format visar upp produkter och sprider i sitt eget nätverk. För detta kan 
uppdragsgivaren betala en fast avgift, alternativt en rörlig ersättning om kampanjen möjlig-
gör för kunden att köpa en specifik produkt. Den kanske mest vanligt förekommande er-
sättningsmodellen är dock att influencern erhåller kläder utan kostnad som ersättning för 
sin insats. 
 
Betalt samarbete med Sania Claus Demina publicerat den 12 juni 2021 
  

 
          

 Källa: Instagram, Sania Claus Demina 

 
 
Rörande ersättningsmodell jobbar med en fördelaktig prissättningsmodell för de ambas-
sadörer som säljer kläder på hemsidan. De kan också nyttja sin position inom cirkulärt 
mode som i sin tur stärker ambassadörens eget varumärke, en så kallad win win-situation. 
 
För att ambassadören skall fylla sin funktion är det också viktigt att denne är motiverad till 
att utföra sin uppgift. Motivationen är rimligtvis kopplad till den finansiella ersättningen 
men också mer mjuka värden som ambassadören får tillbaka när denne representerar 
Yaytrade.com.  
 

Viktiga data ej publika under tidigt skede 
Bolaget är i förhållandevis tidigt skede och har därför valt att inte redovisa förhållandevis 
viktiga data kring kunder, köpbeteenden etcetera. Antalet aktiva kunder (köpare), som ty-
pisk sett definieras som antalet köpare som har handlat på plattformen under de senaste 
12 månaderna, är inte gjord publik. Bolaget redovisar heller inte genomsnittligt antalet be-
ställningar per aktiv kund eller data för antalet köpare som också är säljare på hemsidan.  
 
Ytterligare ett viktigt verktyg är CLV eller Customer Life-time Value (köpare) som mäter 
värdet på en köpande kund över tid. CLV kan beräknas som bruttovinst minus hanterings- 
och logistikkostnader samt marknadsföringskostnader. CLV kan användas för att studera 
marknadsföringens effektivitet – hur lång tid det tar för marknadsföringen att återbetala 
sig. I dag publicerar bolaget ingen information om ovan.  
 
Konverteringsgrad definieras som antalet beställningar dividerat med antalet webbesö-
kare. Konverteringsgrad kan vara ett bra mått på hur pass välriktad och effektiv bolagets 
marknadsföring är. Ytrade har inte gjort data för konverteringsgrad publik. Dock som en 
referenspunkt – Booztlet.com hade en konverteringsgrad om 2,4 procent under helåret 
2020. Zalando och Nelly låg på en konverteringsgrad om 3,4 procent respektive 2,3 pro-
cent samma år. Rörande konverteringsgrad förefaller det som att det finns utrymme för 
förbättringar. Samtidigt skall noteras att jämförelsen möjligen är aningen skev då företa-
gen i referensgruppen är i en annan fas och har ett väletablerat varumärke och en större 
bas av återkommande kunder.  
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Satsning på nytt logistikcenter 
I dag har Ytrade två logistikcenter, ett i Borås och ett i Länna utanför Stockholm. Logistik-
centrana ägs och drivs av en extern part. Personal hyrs in av extern part. Kostnaderna är 
kopplad till volym, då både i termer av antalet plagg som skall hanteras och utnyttjad lage-
ryta. Nyligen har en prishöjning gjort hos båda lagerlokalerna.  
 
Som tidigare nämnts har Stefan Alvarsson kommit in som både ägare och styrelseleda-
mot. Stefan har utvecklat automatiserade logistikcentraler för global skalbarhet åt bland 
andra aktörer som Babyshop.com och AD bildelar. Avsikten är nu att samla verksamheten 
för lagerhållning, hantering och logistik vid en och samma lokal i Jönköping-området. 
Denna nya lokal är väl förberedd för utökad automation. Bland annat kommer delar av pro-
cessen för att fotografera mode kunna automatiseras. Det nya logistikcentret tillåter 
också bolaget att växa sin lageryta från initiala 2 500 kvadratmeter till 10 000 kvadratme-
ter över den kommande 12-månadersperioden. 
 
Flytten skall enligt bolaget reducera kostnaderna med 20-30 procent när verksamheten 
skalas upp. Den nya lagerlokalen bör också kunna vara uppe och snurra under det fjärde 
kvartalet 2021. 
 
Givetvis finns det risker förknippad med denna flytt som kan hålla tillbaka försäljningen, då 
framför allt produkter i den digitala outlet-butiken och second hand-kläder. Lagervaror till-
hörande släpp av provexemplar och överskottslager kommer dock inte behöva flyttas utan 
skickas direkt från säljaren till det nya lagret när detta väl är på plats.  
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Marknad och konkurrens 
E-handel fick sig en bra skjuts under pandemin. Inom mode tog penetrationsgraden för e-handel ett tyd-
ligt kliv uppåt med Sverige i framkant före både genomsnittet i Europa och USA. E-handel inom katego-
rin mode förväntas växa med en CAGR, 2020-2025, på drygt nio procent. Det är högt men marknaden 
för second hand online förväntas växa än snabbare – med an CAGR, 2020-2025, på hela 39 procent. 
Detta är givetvis något som Ytrade kan dra nytta av. Konkurrensen är samtidigt hård. Det finns flertalet 
väletablerade spelare som kan sätta käppar i hjulen. 
 

E-handel 
Är beteendeförändringar i spåren av pandemin bestående? 
Ytrade är en nischad e-handelsaktör med affärs- liksom intäktsmodeller som skiljer sig 
från den traditionella e-handlaren. Dock är marknaden för e-handel över lag den underlig-
gande marknaden även för bolaget.  
 
Under 2020 tog e-handeln ett tydligt kliv framåt pådrivet av restriktioner i kölvattnet av pan-
demin. Dagligvaruhandeln var den stora vinnaren. Men även sällanköpsvaruhandeln inklu-
derat möbler och heminredning fick en ordentlig skjuts. Enligt analysfirman eMarketer 
växte detaljhandeln online globalt sett med hela 27,6 samtidigt som den totala detaljhan-
deln (fysisk och online) backade med cirka tre procent. Detaljhandeln online värderas un-
der 2020 till cirka 4,3 biljoner USD. Tidigare nämnda analysfirma förväntar sig att mark-
naden kan närma sig fem biljoner USD innevarande år.   
 
Nedan visas tillväxt per region enligt data från eMarketer. Som framgå växte handeln on-
line i Västeuropa med 26,3 procent under 2020. Enligt samma källa var tillväxten under 
2019 i Västeuropa 10 procent.  
 
Tillväxt under 2020 
 

 
 

Källa: eMarketer 

 
I Europa är Tyskland, Storbritannien och Frankrike de tre största marknaderna enligt rap-
porten ”E-commerce in Europe 2020” publicerad av Postnord.  
 
Historiskt är det den tekniska utvecklingen en av de huvudsakliga faktorerna som drivit på 
marknaden för e-handel. Då internetanvändningen i Europa redan är väl utbredd är det be-
teendeförändringar som driver tillväxten – alltså att fler väljer att handla online i stället för i 
fysiska butiker. Givet att pandemin mer eller mindre tvingat en ökad handel online kommer 
2021 och 2022 bli två intressanta år att följa. Det då det kommer en bild av hur många 
som fortsätter handla online och hur många som återgår till den fysiska handeln.  
 
eMarketer räknar med att en stor andel kommer fortsätta handla online och räknar med att 
detaljhandeln online kommer öka med 14,3 procent under innevarande år. Det är väl över 
den förväntade tillväxt för detaljhandeln som helhet på 5,1 procent. 
 

Skandinavien 
E-handeln i Norden är välutvecklad, mycket tack vare att en hög andel av befolkningen se-
dan en längre tid tillbaka är vana internetanvändare. I rapporten ”E-commerce in Europé 
2020” framgår att en undersökning indikerar att cirka 96 procent av befolkningen (mellan 
15-79 år) i Sverige har eller handlar online. Det genomsnittliga beloppet som spenderas 
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ligger strax över 1 000 euro. Motsvarande andel i Danmark är 88 procent och är därmed 
det land med lägst penetration av e-handel bland de skandinaviska länderna.  
 
E-handelspenetration  
 

 

Källa: E-commerce in Europe 2020, Postnord 

 
Baserat på tidigare nämnda undersökning uppskattar Postnord att kläder och skor är den 
populäraste varukategorin inom e-handel, då i termer av antalet konsumenter. Som fram-
går i tabell nedan har 11 miljoner konsumenter handlar kläder eller skor online. Att varuka-
tegorin kläder och skor är väletablerad i hela Skandinavien underlättar för en eventuell ex-
pansion till närliggande områden utanför Sverige (och Finland). 
 
Populära varukategorier (miljoner konsumenter)  
 

 

Källa: E-commerce in Europe 2020, Postnord 

 

Sverige 
E-handelns omsättning i Sverige uppgick enligt rapporten ”E-barometern 2020” publicerad 
av Postnord till 122 miljarder kronor. Det motsvarar en tillväxt på drygt 40 procent och 
cirka 14 procent av den totala detaljhandeln. I samma rapport framgår även en prognos 
för 2021 där värdet ökar till 130 miljarder kronor – en tillväxt på nästan 6,6 procent.  
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Snabbt växande nischer inom mode 
Modemarknaden förväntas återhämta sig efter pandemin 
Enligt data från Statista backade den totala omsättningen i modebranschen som helhet 
med 19 procent under 2020. Enligt McKinsey backade också vinsterna inom industrin med 
90 procent, efter en fyra-procentig uppgång under 2019. Nedstället är till lejonparten hän-
förlig till konsekvenserna av pandemins restriktioner. En återhämtning till nivåer i något 
över 2019 förväntas vara uppnådd under 2022. Graf nedan visas den historiska utveckl-
ingen för marknaden för mode med data från Statista. CAGR, 2020-2025 beräknas till 9,0 
procent. CAGR, 2019-2025 beräknas som väntat till en lägre nivå på 3,7 procent. 
 
Global marknad för mode, online och butikshandel (mrd USD) 
 

 

Källa: Statista 

 
Åter med data från Statista visar graf nedan den förväntade utvecklingen för marknaden 
för mode online globalt. På global nivå är penetrationsgraden lägre än den som antas för 
Sverige, Europa och USA. CAGR, 2020-2025 förväntas ligga 8,5 procent, vilket är lägre än 
modebranschen som helhet. Det kan i sin tur möjligen förklaras av att det är online-han-
deln som andelen av den totala marknaden inte bedöms öka i någon större utsträckning 
från de nivåer som uppnåddes under 2020. Beräknar vi CAGR, 2019-2025, är denna 11,3 
procent – tre gånger snabbare än den mode-marknaden som helhet.  
 
Online-handel, mode 
 

 

Källa: Statista 

 
Nedan visas penetrationsgrad för mode online i Europa och USA. 
 
Europa: Online-penetration, mode  USA: Online-penetration, mode 

         

 

  

 

Källa: The state of fashion 2021, McKinsey  Källa: The state of fashion 2021, McKinsey 
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Som bekant har dock e-handeln gynnats av pandemin. Inom kategorin mode har andelen 
av den totala modemarknaden som finns online lyft till 26 procent, från 16 procent under 
2019 i Europa (Källa: The state of fashion 2021, McKinsey). I ett mer optimistiskt pandemi-
perspektiv förväntas denna andel falla tillbaka till 22 procent under innevarande år då folk 
återgår till den fysiska handeln. Se den vänstra grafen nedan. 
 
Sett till modebranschens online-penetration ligger Europa efter USA. Se graf ovan till hö-
ger. Under 2020 uppskattas online-penetrationen i USA till 37 procent. Motsvarande siffra i 
Sverige under 2020 var enligt 30 procent. Sverige ligger därmed antas ligga före Europa 
men efter USA. Se graf nedan. 
 
Online-penetration per varukategori 
 

 

Källa: E-barometern 2020, Postnord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 

 
I graf ovan framgår även att kategorin sport och fritid har tredje bäst penetrationsgrad. 
Denna kategori lämpar sig väl för bolagets verksamhet inom B2C. Dock kan den möjligen 
antas lämpa sig mindre väl för second hand-verksamheten. Ytrade har som tidigare 
nämnts redan en egen kategori för heminredning. 
 

Tillväxt för second hand-mode utklassar modebranschen som helhet 
Marknaden för second hand-mode kan delas upp i två kategorier. Dels försäljning av an-
vänt mode, dels donationer. Den totala marknaden för second hand-mode värderas i dag 
enligt GlobalData till 36 miljarder USD. Av denna summa uppskattas cirka 42 procent vara 
hänförligt till försäljning av second hand-mode (alltså inte doneras). Samma analyshus 
förväntar sig också att den totala marknaden växa mycket snabbt för att värderas till 77 
miljarder USD år 2025. Vid detta tillfälle andelen av värdet hänförligt till försäljning av se-
cond hand uppgå till cirka 61 procent. 
 
Nedan visas den historisk och förväntad utveckling av värdet på marknaden för försäljning 
av second hand-mode. CAGR, 2002-2025 är hela 39 procent. Mot bakgrund av detta kan 
det antas att Ytrade har bra förutsättningar att också växa snabbt. Tillväxten förväntas 
fortsätta vara stark även efter 2025. Fram till år 2030 antas marknaden växa med ytterli-
gare totalt nästan 79 procent till 84 miljarder USD: 
 
Global marknad försäljning second hand-mode (mrd USD) 
 

 

Källa: GlobalData 

 
Nedan har vi indexerat marknaden för mode som helhet och marknaden för försäljning av 
second hand-mode för att skapa en känsla i skillnad rörande historisk och förväntad 
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tillväxt. Även om det är markant skillnad i absoluta tal är skillnaden i förväntad tillväxt 
framstående, vilket också gör Ytrades satsning inom detta segment än mer intressant. 
 
Illustration skillnad i tillväxt totala modebranschen och second hand-mode 
 

 

Index 2017 = 100 
Källa: Statista, GlobalData och Carlsquare 

 

Överskottslager 
Det är svårt att hitta data för marknadsvärdet på överskottslager från externa källor. Base-
rat på erfarenhet uppskattar Ytrade att överskottslager motsvarar cirka 30 procent av den 
totala modemarknaden. Genom att kombinera denna siffra med värdet på den totala mark-
naden (källa: Statista) kan den totala marknaden globalt sett uppskattas ha ett värde inne-
varande år om cirka 512 miljarder USD.  
 
Dock finns det möjlighet är det långt från hela överskottslager som kommer ut till försälj-
ning eller säljs, vilket gör att siffran sannolikt är överskattad. Parallellt, med rådande tren-
der kring hållbarhet och påtryckningar från stater (exempelvis EU green deal och förbud 
mot kassering av importerade icke mat-produkter i Frankrike) kommer andelen av över-
skottslager som kommer ut till försäljning sannolikt öka.  
 
Därtill, som vi tidigare nämnde har det länge ansetts missgynna varumärket fram för allt 
inom lyx-/premiumsegmentet att reducera priser. Detta har nu börjat ändras, till delar på-
drivet av pandemin: Osålda varor och växande överskottslager i kölvattnet av Covid-19 är 
något som drabbat de allra flesta varumärken (möjligen med undantag för digital native). 
Pandemin har således gjort det mindre ”diskrediterande” med överskottslagret. Därmed 
har problemet lyfts upp till ytan men också strategier för att överkomma det. Detta är 
också något som Ytrade kan dra nytta av. 
 

Drivkrafter för både second hand och prisreducerade varor 
Det finns ett flertal faktorerna som i samspel ligger bakom den starka förväntade tillväxten 
för de båda vertikalerna inom mode.  
 

Second hand 
För second hand drivs efterfrågan på aven ökad prismedvetenhet. Den drivs också av en 
ökad miljömedvetenhet. Parallellt har den tekniska utvecklingen möjliggjort för nya affärs-
modeller (likt den som Ytrade erbjuder), vilket gjort det enkelt att sälja second hand-mode 
online. Detta har gjort att utbudet ökar. Antalet säljare har också ökat vilket renderat i för-
bättrad kvalitet på de produkter som säljs.  
 
Även marknaden för försäljning av second hand-mode har fått sig en skjuts av pandemin. 
Uppskattningsvis har konsumenter typiskt sett haft mer tid att både sälja och köpa second 
hand. Under perioder av ekonomisk osäkerhet kan även efterfrågan fått sig ett uppsving 
när folk håller hårdare i pengarna.  
 

Överskottslager 
Vi bedömer att marknaden för utförsäljning av överskottslager drivs på av samma sektorer 
– en tilltagande efterfråga och ett större/bättre utbud. Med fler lyx-/premium-varumärken 
som nu letar alternativ kan även detta höja marknadsvärdet i sig. 
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Listade branschkollegor 
Som tidigare nämnts är det svårt att placera Ytrade i ett specifikt fack. Med de olika affärs-
modellerna liksom intäktsmodeller och tjänster som bolaget erbjuder har Ytrade delar av 
verksamheten som påminner om företag som en enkom fokuserar på förmedling av se-
cond hand-produkter online med eller utan pick up-service. När dropshipping har kommit i 
gång kommer även delar av verksamheten kunna jämföras med andra digitala marknads-
platser. Med Ytrade Logistics är traditionella e-handlare det mest jämförbara rörande kost-
nadsfördelning etcetera (även om bolaget aldrig är en återförsäljare). Med B2C-benet finns 
givetvis tydliga paralleller även till outlets. 
 
Mot bakgrund av ovan består vår referensgrupp således av bolag från de fyra ovannämnda 
nischerna med vilka Ytrade över tid i större utsträckning kommer kunna jämföras mot. 
Tabell nedan visar hur dessa värderas på börsen. Som framgår handlas Ytrade i dag mul-
tiplar i linje med företag inom kategorierna Second hand online och Marketplace. Detta 
bedöms av oss som lågt givet den förväntade tillväxttakten. (Läs mer om vår värdering 
längre ned). 
 
Multiplar 
 

Kate-
gori/Ticker  HQ 

Mcap 
(MSEK) 

CAGR, 
2020-2023 

μBM,  
2021-2023 

μEBIT-m, 
2021-2023 EV/Sales EV/EBITDA EV/EBIT 

Second hand           NTM 2021 2022 NTM 2021 2022 NTM 2021 2022 

REAL US 11 005 37% 62% -25% 2,5x 2,8x 2,2x NM NM NM NM NM NM 

POSH US 16 688 29% 84% -5% 3,6x 4,1x 3,2x 109,3x 105,8x 82,4x NM NM NM 

TDUP US 16 072 29% 73% -10% 6,3x 7,0x 5,5x NM NM NM NM NM NM 

Median   16 072 29% 73% -10% 3,6x 4,1x 3,2x 109,3x 105,8x 82,4x - - - 

Genomsnitt   14 588 32% 73% -14% 4,1x 4,6x 3,6x 109,3x 105,8x 82,4x - - - 

                              

Marketplace           NTM 2021 2022 NTM 2021 2022 NTM 2021 2022 

FTCH GB 124 791 33% 47% -11,1% 5,6x 6,1x 4,9x 180,4x NM 94,3x NM NM NM 

ETSY US 249 494 27% 73% 23% 11,4x 12,5x 10,4x 41,4x 45,2x 36,7x 52,1x 60,1x 45,4x 

GRPN US 5 651 -7% 81% 5% 0,5x 0,5x 0,5x 3,7x 4,2x 2,9x 44,8x NM 8,4x 

Median   124 791 27% 73% 5,1% 5,6x 6,1x 4,9x 41,4x 24,7x 36,7x 48,5x 60,1x 26,9x 

Genomsnitt   126 645 18% 67% 5,6% 5,8x 6,4x 5,3x 75,1x 24,7x 44,6x 48,5x 60,1x 26,9x 

                              

E-com           NTM 2021 2022 NTM 2021 2022 NTM 2021 2022 

BOOZT SE 10 860 22% 40% 6% 1,6x 1,8x 1,5x 18,9x 21,8x 16,6x 26,8x 30,9x 23,6x 

FSNT DE 1 296 45% 40% 3% 0,8x 0,8x 0,5x 30,2x 30,2x 9,8x 111,3x 111,3x 14,6x 

ZAL DE 244 568 23% 43% 5% 2,1x 2,2x 1,9x 30,0x 32,5x 27,8x 46,3x 49,7x 43,4x 

Median   244 568 23% 43% 5% 1,6x 2,2x 1,9x 30,0x 32,5x 27,8x 46,3x 49,7x 43,4x 

Genomsnitt   244 568 23% 43% 5% 1,5x 2,2x 1,9x 30,0x 32,5x 27,8x 46,3x 49,7x 43,4x 

                              

YAYTRD* SE 53 170% 60% -212% 2,7x 4,4x 1,4x NM NM NM NM NM NM 

      

NTM = Nästa tolv månader 
*De implicita EV/Sales-multiplarna nuvarande EV på Carlsquare prognoser. 
Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 

 

Second hand online 

Poshmark (ticker: POSH) 
Poshmark är en av de större digitala marknadsplatserna för förmedling av second hand-
mode liksom second hand-produkter inom närliggande kategorier. Poshmark fungerar 
endast som en förmedlare – således tillhandahålls inga tjänster för pick up-service, hante-
ring och lagerhållning. Efter att säljaren laddat upp en vara till salu skickas dock en påse 
med betalt porto som säljaren kan skicka varan i när denna sålts. För att säkerställa att 
köparen faktiskt får det denna avser köpa håller Poshmark på betalning till dess att köpa-
ren mottagit och bekräftat att varan matchade beskrivningen. USA utgör företagets huvud-
sakliga marknad.  
 
Poshmarks ersättningsmodell består av fast avgift på 2,95 USD för varor med ett försälj-
ningsvärde under 15 USD som Poshmark erhåller vid försäljning. För varor med ett högre 
försäljningsvärde är den provisionsbaserade ersättningen 20 procent av försäljningsvär-
det.  
 
Under 2020 redovisade Poshmark en GMV på 1,4 miljarder USD, motsvarande en tillväxt 
på 29 procent. Nettoomsättning redovisas som det belopp som bolaget erhåller efter säl-
jaren fått sin andel och uppgick till cirka 262 miljoner USD under samma år. Det genom-
snittliga take rate beräknas således till 18,7 procent. Det innebär i sin tur att det många 
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gånger är förhållandevis mång varor som har ett försäljningsvärde under tidigare nämnda 
15 USD. Då Poshmark själva inte hanterar, lagerhåller och skeppar (likt Ytrade) är det låga 
genomsnittliga värdet på sålda varor ett i denna kontext ett hanterbart problem – den enda 
kostnaden som Poshmark har och tar risk på påsen. Kostnad för porto utgår endast om 
försäljning blir av. Bruttomarginalen är därmed också hög, under 2020 cirka 83 procent. 
 
Marknadsföring är Poshmarks största kostnadspost. Under 2020 motsvarade marknads-
föringen cirka 35 procent av den redovisade nettoomsättningen. För Ytrade räknar vi att 
marknadsföring som andel av GMV över tid kommer normaliseras kring cirka 15 procent, 
eller cirka 25 procent av bruttoresultatet (alltså nettoomsättning efter utbetalning av sälja-
rens andel av försäljningsvärdet). 
 
Under 2020 redovisade Poshmark ett rörelseresultat på 23 miljoner USD. Det motsvarar i 
sin tur en rörelsemarginal på nästan nio procent. Vi har i vårt scenario antagit att Ytrade 
under det sista året av den rognostiserade perioden, 2021-2031 gör en rörelsemarginal 
(beräknad på bruttoresultat) på strax under tio procent. Läs mer om våra antaganden 
längre ned.  
 

ThredUp (ticker: TDUP) 
ThredUp erbjuden en tjänst för privatpersoner att sälja secondhand-produkter inom mode. 
Den ursprungliga affärsmodellen byggde på att köpa in second hand-produkter för att se-
dan sälja vidare. Fokus har under de senaste åren förflyttats mot det förstnämnda. Företa-
gets huvudmarknad är USA. ThredUps nettoomsättning består av intäkter efter utbetalning 
till säljare när second hand-produkter förmedlas. I nettoomsättningen ingår också försälj-
ningsvärdet av de varor som bolaget sedan tidigare köpt in. Under 2020 redovisade Thre-
dUp en nettoomsättning på 186 miljoner USD. Det motsvarade i sin tur en tillväxt på näs-
tan 14 procent.  
 
För second hand-mode som förmedlas via ThredUps plattform redovisades en bruttomar-
ginal på 77 procent för årets första sex månader. Bruttoresultatet räknas ut genom avdrag 
för kostnader relaterat till skeppning (två vägar), hantering och lagerhållning av ligger brut-
tomarginalen på hela cirka 77 procent under årets första sex månader. Över tid räknar vi 
med att Ytrade kommer upp i 70 procent för detta nyckeltal. Läs mer längre ned om våra 
antaganden för Ytrade.  
 
Under 2020 redovisade ThredUp ett negativt rörelseresultat på minus cirka 47 miljoner 
USD.  
 

The RealReal (ticker: REAL) 
The RealReal erbjuden som primär affärsmodell en tjänst för privatpersoner att sälja se-
condhand-produkter inom mode och accessoarer samt närliggande kategorier som hemin-
redning. Likt ThredUp säler The RealReal även varor som de själva köpt in. The RealReal 
har ett tydligt fokus på varumärken inom lyx-/premiumsegmentet. Den huvudsakliga mark-
naden för The RealReal är USA.  
 
För förmedling av second hand-produkter erbjuder The RealReal likt Ytrade pick-up service, 
hantering, lagerhållning och skeppning. Second hand utgjorde cirka 70 procent av den to-
tala nettoomsättningen under årets första sex månader.  
 
Den redovisade nettoomsättningen för förmedling av second hand-produkter motsvarar 
värdet på sålda varor via plattformen efter utbetalningar till säljare. Efter kostnader relate-
rade till kundsupport, skeppning, kortavgifter, packning, hosting och liknande var brut-
tomarginalen för detta affärssegment nästan 74 procent under årets första sex månader. 
 
The RealReal är inte lönsamt. Under årets första sex månader har The RealReal redovisat 
ett negativt EBITDA-resultat på 117,6 miljoner USD.  
 

Marketplaces 

Farfetch (ticker: FTCH) 
Farfetch huvudsakliga verksamhet är att bedriva en marknadsplats som för samman buti-
ker liksom designers och varumärken inom segmentet lyx/premium med köpare runt om i 
världen (B2C). Farfetch har förvisso vissa produkter som de också själva äger på eget la-
ger, vilket medför kostnader (och risktagande). Lagervärdet per den 30 juni 2021 uppgick 
till cirka 145 miljoner USD, motsvarande 6,3 procent av de totala tillgångarna. Det kan 
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jämföras med den mer traditionella e-handlaren, Boozt, var lager per samma datum upp-
gick till motsvarande 36 procent av totala tillgångar.  
 
Under det andra kvartalet 2021 kunde Farfetch redovisa en GMV för den del av verksam-
heten där Farfetch agerar ren marknadsplats (inga egna lager) på 689 miljoner USD. Med 
ett take rate på 30,3 procent var den redovisade nettoomsättningen för denna verksamhet 
209 miljoner USD. Den totala nettoomsättningen var cirka 523 miljoner kronor och växte 
med drygt 43 procent. Bruttoresultatet landade på cirka 230 miljoner USD motsvarande en 
bruttomarginal på cirka 44 procent. Det justerade EBITDA-resultatet var minus 21 miljoner 
kronor.  
 

Etsy (ticker: ETSY) 
The TJX Companies (TJX) förmedlar via sin digitala marknadsplats unika hanterverksva-
ror inom en rad olika kategorier mellan köpare och säljare, både C2C och B2C. Under årets 
andra kvartal redovisade ETSY en GMV på cirka tre miljarder USD. Det motsvarade en till-
växt på cirka 13 procent. Nettoomsättningen ökade med 23 procent till drygt 0,5 miljarder 
USD. Take rate var därmed 17,4 procent. Inkluderat i denna siffra är även intäkter från 
tjänster – så som intäkter från marknadsföring. Justerat för intäkter från tjänster beräknar 
vi att bolaget behåller cirka 13 procent av försäljningsvärdet.  
 
Bruttomarginalen var under det andra kvartalet cirka 72 procent. I kostnad sålda varor in-
går bland annat poster som kundsupport, hostingkostnader, bandbreddskostnader och 
transaktionsavgifter. ETSY:s marknadsföringskostnader motsvarande 31,7 procent av net-
toomsättningen. Rörelseresultatet var 89 miljoner kronor motsvarande en rörelsemarginal 
på 16,8 procent.   
 
ETSY förvärvade i juni/juli 2021 Depop, en digital marknadsplats för på unikt och mångag-
ånger egendesignat mode och second hand-mode (C2C). Prislappen uppgick till drygt 1,6 
miljarder USD. Under 2020 hade Depop en nettoomsättning på 70 miljoner USD. Prislappen 
motsvarar således nära 23x försäljningen föregående år. På plattformen fanns vid ut-
gången av 2020 fyra miljoner aktiva köpare och två miljoner säljare. 90 procent av kundba-
sen är under 26 år och har likt Ytrade en influencer-fokuserad försäljningsstrategi.  
 

Groupon (ticker: GRPN) 
Groupon tillhandahåller en marknadsplats för köpare och säljare av varor samt tjänster till 
reducerade priser. Utbudet som erbjuds via Groupons marknadsplats innefattar mode men 
är samtidigt betydligt mer spritt än Ytrade. Dock kan Groupon bedömas som relevant givet 
fokus på låga priser.  
 
Under det andra kvartalet 2021 genererades en GMV på 608 miljoner USD. För samma 
kvartal redovisades en nettoomsättning på cirka 266 miljoner USD. Nettoomsättningen 
backade också på årsbasis med 32,8 procent. Bruttomarginalen kom in på nästan 73 pro-
cent. Marknadsföringskostnader motsvarade nästan 16,5 procent av nettoomsättningen. 
Rörelseresultatet var minus två miljoner USD.  
 
Som framgår i tabellen på sida 32 handlas Groupon till betydligt lägre multiplar än både 
Farfetch och ETSY.  
 

Traditionella e-handelsföretag med fokus på mode 

Boozt (ticker: BOOZT) 
Boozt är var vi kallar för en traditionell e-handlare som i huvudsak agerar distributör för 
varumärken inom segmentet mid-to-premium. Boozt har en ledande position på den nor-
diska marknaden. Kläder från det egna lagret säljs via Boozt.com och Booztlet.com. Det 
sistnämnda är Boozts digitala outlet där varor som inte sålts på Boozt.com säljs till redu-
cerade priser. Booztlet.com har växt mycket snabbt sedan start. Den genomsnittliga till-
växttakten per år har varit nästan 107 procent för åren 2017-2020.  
 
Booztlet.com gjorde under 2020 en nettoomsättning på nästan 560 miljoner kronor och 
växte då med drygt 127 procent. Det justerade rörelseresultatet var knappt 51 miljoner 
kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 9,2 procent. Boozt redovisade en total netto-
omsättning (Boozt.com plus Booztlet.com) på cirka 5,6 miljarder kronor under 2020. Brut-
tomarginalen var 40,6 procent. Det justerade rörelseresultatet var drygt 290 miljoner kro-
nor. Redovisad vinst efter skatt var 132,8 miljoner kronor.  
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Andelen hantering, lager och skeppningskostnader låg under innevarande års första sex 
månader på motsvarande 11,3 procent av nettoomsättningen. Marknadsföringskostnader 
som andel av den totala nettoomsättningen var 10,0 procent.  
 

Zalando (ticker: ZAL) 
Zalando är en av de ledande e-handlarna i Europa. Zalandos nettoomsättning kommer från 
försäljning av kläder och accessoarer och genom Zalandos Partner Program där Zalando 
agerar marknadsplats. För Partner Program kan Zalando även erbjuda möjlighet till lager-
hållning, hantering och skeppning. B 
 
Utöver detta finns även ett digitalt outlet på Zalando liksom en kategori för Pre-owned (se-
cond hand). 
 
Pre-owned som tjänst innebär att privatpersoner kan sälja varor de köpt på Zalando eller 
på annat ställe. Den säljande ombeds att ta en bild på de kläder som denne önskar sälja. 
Kläderna värderas baserat på bilderna. Därefter skickar säljaren in kläderna (upp till 20 
plagg) till Zalando. Portot betalas av Zalando). Kläderna kvalitetssäkras. Det som inte god-
känns kan doneras till skickas tillbaka till avsändaren. Säljaren kompenseras med ett pre-
sentkort att handla för hos Zalando. Alternativt kan säljaren välja att donera det värdet av 
presentkortet. Värdet motsvarar det värde som Zalando värderar second hand-plaggen till, 
vilket sannolikt skiljer från det pris som Zalando annonserar ut varorna till.  
 
Under det andra kvartalet 2021 redovisade Zalando en GMV på cirka 3,8 miljarder euro. 
Den totala nettoomsättningen var cirka 2,7 miljarder euro. GMV växte med cirka 40 pro-
cent och nettoomsättningen med drygt 34 procent. Bruttomarginalen var drygt 44 procent 
och rörelsemarginalen 6,8 procent.  
 

Fashionette (ticker: FSNT) 
Fashionette är en återförsäljare av modeprodukter inom kategorierna väskor, skor, solglas-
ögon och accessoarer från i huvudsak varumärken inom mid-to-lyx-/premiumsegmentet.  
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
Ytrade har en kort historik men goda förutsättningar att växa snabbt över de kommande åren. Osäker-
heten i våra prognoser är dock hög givet den fas som bolaget befinner sig i. Vi räknar med att justerat 
bruttoresultatet växer till en CAGR, 2020-2025, om höga 142 procent. CAGR, 2025-2031, är antaget till 
20 procent. Vi räknar också med att take rate stiger till 34,6 procent, från 33,4 procent under andra 
kvartalet 2021. Uppjusteringen motiveras av att bolaget kan höja prissättningen mot partnervarumär-
ken för att avspegla det faktiska värdet av Yaytrade Logistics. Över tid räknar vi med ett rörelsemargi-
nalen stiger till 9,1 procent. Egenskaper som marknadsplats underlättar kassaflödet. Det medför att vi i 
vårt scenario antagit att bolagets tillväxtresa kan finansieras med utestående teckningsoptioner. Givet-
vis är denna finansiering inte säkrad.  
 

Prognoser för intäkter och lönsamhet 
Som upplagt för tillväxt  
Under årets andra kvartal redovisades en nettoomsättning på 4,2 miljoner kronor, motsva-
rande en tillväxt på 596 procent. Det som redovisas som nettoomsättning motsvarar som 
bekant det totala värdet av alla varor som sålts över plattformen. Bolagets intäktsmodell 
för de båda affärsben bygger i huvudsak på provision. Den andel av försäljningsvärdet 
som inte tillfaller Ytrade är kontrakterad att betalas ut till den säljande kunden. Därför kan 
det som bolaget redovisar som nettoomsättning i stället kallas för GMV (Gross Merchan-
dise Value). Det gör det också mer jämförbart med andra liknande företag. 
 
Det som redovisas under kostnadsposten handelsvaror motsvarar till lejonparten den del 
av försäljningsvärdet som bolaget betalar ut till säljaren. I Ytrades fall som marknadsplats 
är vad vi kallar för justerat bruttoresultatet, alltså nettoomsättning reducerat med handels-
varor, ett mer vanligt mått att för den faktisk nettoomsättning. Det är också enligt denna 
metod som bolaget hade redovisat sin nettoomsättning om räkenskaperna uppförts i linje 
med IFRS 17. Under det andra kvartalet redovisades ett justerat bruttoresultat på 1,4 miljo-
ner kronor, motsvarande en tillväxt på nästan 507 procent. Den procentuella andelen av 
försäljningsvärdet som Ytrade får behålla benämns som bekant som take rate och innefat-
tar i detta fall både avgifter och provision liksom andra intäkter för exempelvis marknads-
föring. 
 

Snabb tillväxt väntas men bolaget måste ta bättre betalt 
Nedan visas våra antaganden för redovisad nettoomsättning/GMV och justerat bruttore-
sultat. Som framgår i den vänstra grafen nedan modellerar vi med att bolaget säljer varor 
för ett totalt värde om 19 miljoner kronor under 2021. Under 2022 ökar detta värde med 
216 procent till 60 miljoner kronor. Under åren 2021-2025 växer nettoomsättningen i ge-
nomsnitt per år med höga cirka 143 procent. Nästföljande år, 2026-2031, växer nettoom-
sättningen i genomsnitt med höga 20 procent.  
 
Den antagna tillväxten förutsätter att bolaget genom en stärkt säljorganisation och goda 
relationer till Nordic Selected Brands lyckas öka antalet partnervarumärken, liksom släpp 
markant. Det förutsätter också att parallella släpp i pop up-butiker kan hållas lyckosamt. 
Vidare adderar förmedling av second hand-mode till den höga tillväxttakten då bolaget kan 
börja intensifiera marknadsföringen efter lagerflytten mot slutet av 2021. 
 
Nettoomsättning/GMV (MSEK) och tillväxt (%)  Just. bruttoresultat (MSEK) och take rate (%) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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I den högra grafen visas justerat bruttoresultat, alltså redovisad nettoomsättning/GMV re-
ducerat med handelsvaror. Som framgår har vi antagit att det justerade bruttoresultatet 
under 2021 uppgår till cirka sex miljoner kronor. Det motsvarar i sin tur ett justerat take 
rate på 33,6 procent. Över tid ökar take rate till 34,6 procent, vilket kan jämföras med Far-
fetch, en marknadsplats men som även har egna lager, som under det andra kvartalet 
2021 hade en take rate på strax över 30 procent. Det kan också jämföras mot second 
hand-aktören Poshmark som hade ett take rate på 18,7 procent under 2020. 
 
En viktig komponent i för take rate skall öka i linje med vårt scenario är att bolaget lyckas 
höja sin ersättning mot partnervarumärken. Det är vår bedömning att detta är möjligt då 
Ytrade borde kunna komma upp i en take rate mot partnervarumärken som nyttjar tjänsten 
Yaytrade Logistics som är strax under traditionella e-handlare, givet det värdet som det 
medför. Som referensram kan Boozt.com nämnas vars bruttomarginal under 2020 var 
40,6 procent. 
 

Positivt rörelseresultat 2025 
Kostnaderna för tillväxt är hög. Nedan visas den antagna fördelningen mellan bolagets 
redovisade kostnadsposter av de totala kostnaderna. Handelsvaror – eller den del av GMV 
som tillfaller den säljande parten ökar i vårt scenario för att bli den största kostnadsposten 
redan 2022. Samtidigt kommer flytten av lagret innebära reducerade kostnader relaterade 
till hantering och lagerhållning – uppskattningsvis med mellan 20-30 procent. Detta är 
också en bidragande faktor till att andelen Övriga externa kostnader av de totala kostna-
derna faller tillbaka.  
 
Kostnadsfördelning 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Mer specifikt räknar vi med att marknadsföringskostnader som andel av GMV över tid fall-
ler tillbaka mot 12,5 procent över hela den prognostiserade perioden – det motsvarar 
knappt 35 procent av det redovisade bruttoresultatet. Denna siffra kan jämföras mot ex-
empelvis Poshmark, som erbjuder en liknande tjänst som Ytrade för second hand-mode, 
som under helåret 2020 låg runt 35 procent. 
 
Över tid faller också kostnader relaterat till hantering, logistik och skeppning, liksom andra 
direkta kostnader som support, kortavgifter med mera som andel av det redovisade brutto-
resultatet till cirka 39 procent. Denna siffra kan jämföras mot The RealReal, som förmedlar 
second hand-produkter inom segmentet lyx-/premium vars motsvarande siffra under årets 
första sex månader var cirka 26 procent. Siffran kan också jämföras mot Farfetch vars 
motsvarande siffra under det andra kvartalet låg kring 66 procent i dag. 
 
Ytrade har redan i dag en organisation som är anpassad för att växa. Dock kommer bola-
get rimligtvis behöva utöka sitt team av utvecklare under de kommande 12 månaderna. 
Med en ökad handel på bolagets plattform faller ändå andel personalkostnader tillbaka 
förhållandevis fort.  
 

Break-even på EBITDA-nivå år 2024 
Nedan visas antagen utveckling för EBITDA-resultat. Som framgår räknar vi med ett nega-
tivt EBITDA-resultat under 2021 om minus cirka 30 miljoner kronor. I vårt scenario gör bo-
laget nära break-even ur ett EBITDA-perspektiv någon gång år 2024. Räknat på GMV stiger 
EBITDA-marginalen därefter till 3,8 procent. Räknat på justerat bruttoresultatet stiger 
EBITDA-marginalen till cirka 11,1 procent.  
 
 

13,3%
24,9%

48,3%
60,0% 64,6% 66,2% 66,5% 66,8% 67,0% 67,2% 67,4% 67,5%

63,4% 43,2%

27,6%
25,4%

25,8% 26,7% 26,7% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8%
21,1%

26,6%
21,2%

12,4% 7,7% 5,4% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,0% 4,9%

0%

25%

50%

75%

100%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader

Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader

Värdet för Yaytrade Logistics be-
döms av oss inte avspeglas i pris-
sättningen, vilket ger möjlighet till 
att öka take rate. Take rate måste 
också stiga för att bolaget skall 
uppnå lönsamhet. 



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

21 september 2021 

Ytrade Group AB   |   Grundanalys     

38 / 49 
 

EBITDA (MSEK) och EBITDA-marginal (%) 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Vi räknar också med att bolaget fortsätter investera i sin plattform för att klara av den för-
väntade tillväxten. Av- och nedskrivningar ökar således men är som andel av den totala 
kostnadsbasen en förhållandevis liten kostnadspost. Under 2021 räknar vi med att bolaget 
tar investeringar om totalt cirka 11 miljoner kronor, vilket kan jämföras med cirka sex mil-
joner under 2020.  
 
Under 2021 räknar vi med ett rörelseresultat på minus cirka 32 miljoner kronor. I termer av 
rörelseresultat, då efter av- och nedskrivningar, nås break-even i vårt scenario år 
2024/2025. Över tid stiger rörelsemarginalen räknat på GMV till 3,2 procent. Räknat på 
justerat bruttoresultat stiger marginalen till 9,1 procent.  
 
EBIT (MSEK) och EBIT-marginal (%) 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Inget av de företag som ingår i vår referensgrupp vars huvudsakliga verksamhet är relate-
rad till förmedling av second hand-kläder är i dag lönsamma på EBIT-nivå. De förväntas 
heller inte bli under de kommande tre åren. Rimligtvis kommer en upp-justering av take 
rate behöva göras för att lönsamhet skall kunna uppnås. I dag värderas dessa typer av 
företag dock på tillväxt. 
 
För de marknadsplatser som ingår i vår referensgrupp är lönsamheten förhållandevis 
sprid. Över de kommande tre åren förväntas exempelvis ETSY kunna uppnå en genom-
snittlig EBIT-marginal på cirka 23 procent. Motsvarande för Farfetch är cirka minus elva 
procent.  
 
Resultat efter skatt (MSEK) och marginal (%) 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Ovan visas resultat efter skatt. I vårt scenario har vi antagit att bolaget inte betala någon 
skatt under den prognostiserade perioden på grund av ackumulerat underskottsavdrag. 
 

Finansiering via utestående teckningsoptioner bör vara tillräckligt 
Bolaget har alltså teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2. TO1 faller till lösen under 
perioden 1-31 maj 2022 och kan inbringa totalt cirka 25,3 miljoner kronor (före kostnader) 
givet full teckning. Lösenpriset är bestämt till 5,2 kronor och medför att cirka 4,7 miljoner 
nya aktier emitteras. TO2 faller till lösen under perioden 1-31 maj 2023 och har samma 
villkor som TO1. De utestående teckningsoptionerna kan därmed ge bolaget ett totalt kapi-
taltillskott om 50,6 miljoner kronor (före kostnader). Detta bör också vara tillräcklig för att 
finansiera verksamheten fram till dess att den löpande verksamheten är kassaflödesposi-
tiv. Samtidigt skall noteras att både TO1 och TO2 inte har ett realvärde i dag. Om så inte är 
fallet när kapitalbehov kommer kan andra finansieringsalternativ bli aktuella. 
 

Kassaflödet underlättas av positiv förändring i rörelsekapitalet 
Liksom för våra antaganden för intäkter och lönsamhet är även våra antagande för kassa-
flödet förknippat med en hög grad av osäkerhet. Nedan visas det antagna kassaflödet från 
den löpande verksamheten. Som framgår är den löpande verksamheten i vårt antagna 
scenario kassaflödespositiv 2024 – samma år som bolaget gör break-even på EBITDA-
nivå. 
 
KF, löpande verksamhet (MSEK) och KF löpande verksamhet/GMV (%) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
När bolaget gör en försäljning över sin plattform kommer pengarna via bolagets betallös-
ningsleverantör (Klarna) till bolagets konto. Med upp till två månaders förskjutning skickar 
bolaget sedan vidare den andelen av försäljningsvärdet som är säljarens till densamma. 
Detta underlättar kassaflödet och därmed också kapitalbehovet under tillväxtfasen.   
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På kvartalsbasis 

Tydliga säsongmönster 
Som nämnts redovisade Trade en hög tillväxt på 712 procent för nettoomsättning/GMV 
under det andra kvartalet 2021, om än från låga nivåer. Vi tror att den höga tillväxttakten 
kommer hålla i sig. I september har bolaget släpp for J. Lindeberg (med flera) och förvänt-
ningarna är höga.  
 
Under det tredje kvartalet räknar vi med att bolaget redovisar en nettoomsättning på 4,1 
miljoner kronor, motsvarande en bra tillväxt på 180 procent. Under det fjärde kvartalet till-
tar tillväxttakten vilket genererar en nettoomsättning på 8,4 miljoner kronor. Det tydliga 
uppstället avspeglar de klassiska säsongsmönstren inom handel, där det fjärde kvartalet 
(som innehåller julhandel och Black Friday) är överlägset starkas. Efter det fjärde kvartalet 
är det andra kvartalet det typiska årets andra starkaste kvartal. Det första och tredje kvar-
talet tenderar att vara förhållandevis lika.  
 
Nettoomsättning/GMV (MSEK) och tillväxt (%)  Just. bruttoresultat (MSEK) och take rate (%) 
 

 

  

 

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

 
Det justerade bruttoresultatet visas i den högra grafen ovan. Som framgår modellerar vi 
med något högre take rate främst under det fjärde kvartalet. Det beror åter på en ökad an-
del nettoomsättning/GMV från verksamhetsgrenen som jobbar med second hand-mode. 

EBIT, resultat efter skatt och vinst per aktie 
Som i graf nedan räknar vi med att bolaget redovisar en ett rörelseresultat om minus cirka 
niomiljoner kronor under det tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet är motsvarande 
siffra också minus cirka nio miljoner kronor. Under de kommande kvartalen räknar vi med 
ökade personalkostnader allteftersom att antalet utvecklare antas öka. Vi räknar också 
med att bolaget tar en engångspost hänförlig till flytten av lagret under det fjärde kvartalet 
2021.  
 
EBIT (MSEK) och marginaler (%) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Samtidigt skall noteras att lagerflytten som är planerad att ske under det fjärde kvartalet 
inte är riskfri. Den kan givetvis hämma bolagets intäkter men också medföra kostnader 
som inte finns med i den ursprungliga kalkylen. 
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Värdering 
Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering i ett genomsnitt beräknas ett motive-
rat värde efter full utspädning från framtida finansieringsbehov till 5,0 kronor. Vi har använt en hög dis-
konteringsränta på 19,9 procent för att avspegla den höga risken, givet den fas som bolaget befinner 
sig i.  
 

Motiverat värder 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 2021 plus bruttomarginal. 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 5,8-6,3 kronor. Vår multipelvärdering 
renderar i ett värde per aktie om 4,2 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, efter full utspädning från det kommande finansieringsbeho-
vet, för de kommande 6-12 månaderna. Det motsvarar också en bra potentiell uppsida mot 
senast betalda kurs om 75 procent.  
 
Motiverat värde, basscenario   Motiverat värde inom ett intervall 
 

    

Multipelvärdering, kr per aktie 4,2 

DCF-värdering, kr per aktie 5,8 

Motiverat värde, kr per aktie 5,0 

Möjlig upp-/nedsida 75% 

Antal aktier, full utspädning, milj. stycken 30,0 

Marknadsvärde 150,4 

Kassa 7,0 

Skuld 0,5 

EV 143,8 

         

  

  

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

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

  

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 
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En rimlighetsbedömning av värdering i basscenariot 
Vår värdering i basscenariot motsvarar multiplar nedan.  
 
Implicita multiplar, basscenario 
 

 NTM 2021 2022 2023 

EV/Sales 4,4x 7,5x 2,4x 1,0x 

EV/Bruttores. 13,2x 21,9x 7,0x 3,1x 

EV/EBITDA NM NM NM NM 

EV/EBIT NM NM NM NM 

         

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Listade företag inkluderade i vår referensgrupp vars verksamhet i huvudsak bygger på för-
medling online av second hand-mode handlas till en EV/sales-multipel på consensusesti-
mat 2021 och 2022 om 4,1x respektive 3,2x. Motsvarande för marknadsplatser är 6,1x och 
4,9x. För traditionella e-handlare med fokus på mode är medianvärdet för EV/Sales-
multiplarna på consensusestimaten 2,2x och 1,9x för 2021 respektive 2022. Dessa skall i 
sin tur ställas i relation till EV/Bruttores.  
 
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) 32,5  Riskfri ränta, prognostiserad period 0,2%  CAGR, 2020-2031 65,1% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 135  Marknadsriskpremie 6,7%  EBITDA-marginal, 2031* 11,1% 

Rörelsevärde (EV) 168  Småbolagspremie 4,2%  EBIT-marginal, 2031* 9,1% 

Nettokassa (31-Dec-21) 6,6  Beta 1,2x  Skattesats 20,6% 

Totalt aktievärde 174  Avkastningskrav, EK 13,3%    
      Implicita värderingsmult. 

Befintligt antal aktier 20,6  Skattejust. kreditränta 7,6%  EV/Sales, NTM 5,2x 

Nya akter 9,4  Belåningsgrad 0,0%  EV/Sales 2021 8,8x 

Antalet aktier, full utspädning 30,0     EV/BR, NTM 15,4x 
 

 
 WACC 13,3%  EV/BR 2021P 26,1x 

Värde per aktie, före utspädning 8,4  Bolagsspec. tillgägg 6,6%  EV/EBIT 2020P 41,8x 

Värde per aktie, full utspädning (basscenario) 5,8  Disk.ränta 19,9%  EV/EBIT, 2021P 52,0x 

        

*Marginaler räknade på justerat bruttoresultat. Källa: Carlsquare prognoser 

 
Givet den långa prognosperioden och att mestadels av värdet ligger i potentialen och där-
med framtiden är också vår värdering känslig för förändringar i diskonteringsräntan.  
Nedan till vänster visas en känslighetsanalys med variablerna diskonteringsränta och an-
tagen tillväxttakt för beräkning av evighetsvärdet.  
 
Känslighetsanalys (kr/aktie)  Känslighetsanalys med exit-multipel (kr/aktie) 
 

 Column2 Column3      Column5 
 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

17,9%  6,3   6,7   7,1   7,6  

18,9%  5,9   6,2   6,6   7,0  

19,9%  5,6   5,8   6,2   6,6  

20,9%  5,2   5,5   5,8   6,1  

21,9%  4,9   5,2   5,5   5,8  

         

  

   Column2 Column3      Column5 
 21,9x (60%) 27,4x (50%) 32,9x (40%) 38,4x (30%) 

17,9%  6,5   7,7   8,9   10,1  

18,9%  6,0   7,1   8,2   9,3  

19,9%  5,5   6,5   7,5   8,6  

20,9%  5,1   6,0   6,9   7,9  

21,9%  4,7   5,5   6,4   7,3  

  

Diskonteringsränta på Y-axeln och tillväxt evighet på X-axeln 
Källa: Carlsquare prognoser 

 Diskonteringsränta på Y-axeln och exit-multipel på X-axeln 
(XX%) = rabatt applicerad på jämförelsegruppens medianvärde för EV/EBIT 
Källa: Carlsquare prognoser 



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

21 september 2021 

Ytrade Group AB   |   Grundanalys     

43 / 49 
 

 
Till höger visas en andra känslighetsanalys för värdering baserat på en DCF-modell med en 
exit-multipel som metod för beräkning av evighetsvärde – då som alternativ till evighets-
metoden. Med exit multipel-metod har vi tagit jämförelsegruppens medianvärde för EBIT-
multipeln, rabatterat denna med 50 procent, och applicerat den rabatterade EBIT-multipeln 
på det antagna EBIT-resultatet 2031. Detta värde är sedan nuvärdesberäknat för att repre-
sentera evighetsvärdet i DCF-modellen. Som framgår genererar även denna modell ett 
motiverat värde per aktie om 6,5 kronor.  
 

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 
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 37% 62% 2,2x NM 

Second hand online POSH 29% 84% 3,2x NM 

Second hand online TDUP 29% 73% 5,5x NM 

Median   29% 73% 3,2x - 
      

Marketplace FTCH 33% 47% 4,9x NM 

Marketplace ETSY 27% 73% 10,4x 45,4x 

Marketplace GRPN -7% 81% 0,5x 8,4x 

Median   27% 73% 4,9x 26,9x 
      

Trad. e-com., mid-to-prem. BOOZT 22% 40% 1,5x 23,6x 

Trad. e-com., mid-to-prem. FSNT 45% 40% 0,5x 14,6x 

Trad. e-com., mid-to-prem. ZAL 23% 43% 1,9x 43,4x 

Median   23% 40% 1,5x 23,6x 
      

Referensgrupp, median 29% 62% 2,2x 23,6x 

Referensgrupp, genomsnitt 26% 60% 3,4x 27,1x 
      

        EV/Sales  

Multipel, regression    11,7x  

Rabatt    50%  

Använd multipel, reg.     5,8x  
CSQ förvänt. bruttores. 2021   20,3  
Implicit EV       118,7  
Kassa    7,0  
Skuld    0,5  
Aktievärde       125,3  
Utestående aktier    20,6  
Värde per aktie       6,1  
Utestående aktier, full utspädning   30,0  
Värde per aktie, full utspädning     4,2  

           

Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 

 
EVSales 2021 och tillväxt + BM  EVSales 2021 och tillväxt + BM 
 

         

  

  

Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser  Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 
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Värderingsintervall 
I Bull- och Bear-scenariot har vi utgått från vår DCF-modell men tagit fram alternativa till-
växtkurvor liksom lönsamhetsutveckling. I Bull-scenariot modellerar med en genomsnittlig 
tillväxttakt per år om 67,8 procent för bruttoresultatet. Rörelsemarginalen beräknad på 
bruttoresultatet är antaget att stiga till 11,7 procent. I Bear-scenariot modellerar med en 
genomsnittlig tillväxttakt per år om 62,0 procent för bruttoresultatet. Rörelsemarginalen 
beräknad på bruttoresultatet är antaget att stiga till 4,9 procent. Tillväxttakten är aggressiv 
i samtliga tre scenarion men en bra bit under marknaden för second hand-mode online. 
 
I det mer optimistiska Bull-scenariot beräknas ett motiverat värde per aktie om 9,6 kronor 
efter full finansiering och utspädning. I det mer pessimistiska bear-scenariot beräknas ett 
motiverat värde per aktie om 3,0 kronor efter full finansiering och utspädning.  
 
Nedan visas antagen utveckling i de trescenariona för bruttoresultat och justerad rörelse-
marginal räknat på bruttoresultatet. 
 
Bruttoresultat, tre scenarion  Just. rörelsemarginal, tre scenarion 
 

        

  

  

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Nyckeltal (kronor) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Per aktie             

Resultat per aktie -0,87 -1,59 -0,96 -0,51 -0,17 0,10 

Resultat per aktie, full utspädning -0,56 -1,05 -0,74 -0,47 -0,17 0,10 

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

BVPS  0,75 0,67 0,89 0,72 0,83 

       
Värdering (nuvarande)             

P/E NM NM NM NM NM 27,6x 

P/B 6,1x 3,4x 3,1x 2,0x 2,5x 2,1x 

EV/Sales* 9,6x 4,4x 1,4x 0,6x 0,3x 0,2x 

EV/EBITDA NM NM NM NM NM 3,0x 

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 -31% -54% -32% -21% 8% 24% 

   
 

*Avser bruttoresultat. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Resultaträkning, kvartalsbasis (MSEK) 
 

 Kv1, 2020 Kv2, 2020 Kv3, 2020 Kv4, 2020 Kv1, 2021 Kv2, 2021 Kv2, 2022 Kv2, 2023 

Nettoomsättning (GMV) 0,4 0,5   2,4 4,2 4,1 8,4 

Totala intäkter 0,6 1,3   2,4 4,2 4,2 8,5 

Handelsvaror -0,2 -0,3   -1,5 -2,8 -2,8 -5,6 

Bruttoresultat 0,4 1,0   0,9 1,4 1,4 2,8 

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

Övriga externa kostnader 0,0 -2,1   -4,6 -5,5 -5,8 -6,1 

Personalkostnader 0,0 -1,6   -2,1 -3,4 -3,9 -4,2 

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

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

Totala rörelsekostnader -0,2 -4,1   -8,3 -12,5 -12,8 -17,3 

EBIT 0,4 -2,8   -5,9 -8,2 -8,6 -8,8 

EBITDA 0,4 -2,8   -5,8 -7,5 -8,3 -8,4 

EBT 0,4 -2,9   -5,9 -8,3 -8,7 -8,8 

Periodens resultat 0,4 -2,9   -5,9 -8,3 -8,7 -8,8 

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

    
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Resultaträkning (MSEK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning (GMV) 4,6 19,1 60,4 137,8 251,2 390,2 

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

Totala intäkter 6,0 19,2 60,5 138,0 251,3 390,4 

Handelsvaror -3,0 -12,7 -40,0 -91,1 -165,5 -256,4 

Brottoresultat 3,0 6,6 20,5 46,9 85,8 133,9 

Just. bruttoresultat 1,6 6,4 20,3 46,7 85,6 133,8 

Övriga externa kostnader -14,4 -22,0 -22,9 -38,6 -66,1 -103,3 

Personalkostnader -4,8 -13,5 -17,5 -18,8 -19,8 -20,9 

Av- och nedskrivningar -0,5 -1,6 -2,2 -3,3 -4,7 -6,4 

Övriga rörelsekostnader 0,0 -1,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Totala rörelsekostnader -22,8 -50,8 -82,8 -152,0 -256,3 -387,2 

EBIT -16,8 -31,6 -22,3 -14,0 -5,0 3,2 

EBITDA -16,2 -29,9 -20,0 -10,7 -0,3 9,6 

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 -31,6 -22,3 -14,0 -5,1 3,1 

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

Periodens resultat -16,9 -31,6 -22,3 -14,0 -5,1 3,1 

Resultat per aktie -0,9 -1,6 -1,0 -0,5 -0,2 0,1 
  20,6 25,3 30,0 30,0 30,0 

Tillväxt       

Nettoomsättning (GMV) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Totala intäkter NA 312,3% 216,3% 128,4% 82,2% 55,4% 

Bruttoresultat NA 218,9% 214,8% 128,1% 82,1% 55,3% 

Just. bruttoresultat NA 118,0% 212,6% 128,6% 83,0% 56,2% 

EBIT NA 298,8% 217,1% 129,6% 83,3% 56,3% 

EBITDA NA -88,2% 29,5% 37,3% 64,1% 163,1% 

EBT NA -84,5% 33,1% 46,8% 97,1% 3207,2% 

Periodens resultat NA -87,7% 29,4% 37,2% 63,9% 161,6% 

Vinst per aktie NA -87,7% 29,4% 37,2% 63,9% 161,6% 
 NA -82,5% 39,2% 47,0% 67,1% 161,6% 

Marginaler       

Bruttomarginal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Just. bruttomarginal** 49,9% 34,1% 33,9% 34,0% 34,1% 34,3% 

EBIT-marginal 34,8% 33,6% 33,7% 33,9% 34,1% 34,3% 

EBITDA-marginal -278,5% -164,3% -36,8% -10,1% -2,0% 0,8% 

EBT-marginal -269,3% -155,8% -33,1% -7,7% -0,1% 2,5% 

Vinstmarginal -279,6% -164,6% -36,9% -10,2% -2,0% 0,8% 

     
 

*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 15,9 22,9 31,3 42,0 53,6 

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 

Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Summa anläggningstillgångar 7,1 16,6 23,7 32,2 43,0 54,7 

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

Övriga kortsiktiga fordringar 1,2 1,7 3,4 6,2 8,5 10,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,3 0,3 0,8 1,2 2,2 3,4 

Kassa och bank 6,2 7,0 15,3 35,7 53,2 78,2 

Summa omsättningstillgångar 7,9 9,0 19,5 43,1 64,0 91,8 

Summa tillgångar 14,9 25,7 43,2 75,2 107,0 146,5 

EGET KAPITAL       

Summa eget kapital 8,8 15,5 17,0 26,8 21,7 24,8 

SKULDER       

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

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

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

Leverantörsskulder 1,8 5,0 16,0 35,3 64,1 94,5 

Övriga skulder 2,5 2,5 5,5 9,2 14,2 17,1 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,3 2,2 4,3 3,5 6,4 9,6 

Summa kortfristiga skulder 5,6 9,7 25,7 48,0 84,8 121,2 

Summa skulder 6,2 10,1 26,2 48,4 85,2 121,7 

Summa eget kapital och skulder 14,9 25,7 43,2 75,2 107,0 146,5 

       
Likviditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Current ratio 1,4 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 

Cash ratio 1,1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 

       
Soliditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoskuld(-)/Nettokassa(+) 5,7 6,6 14,8 35,2 52,7 77,7 

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% 65% 154% 181% 392% 490% 

Soliditet 59% 60% 39% 36% 20% 17% 
       

Soliditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ROA Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 2,1% 

ROE Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 13,4% 

ROIC Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 9,9% 

           
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (MSEK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

KF löpande verksamhet före delta rörelsekapital -16,8 -28,6 -17,2 -11,0 4,2 12,8 

Delta rörelsekapital -3,4 0,9 11,0 19,3 28,9 30,4 

KF löpande verksamhet -20,2 -27,7 -6,3 8,4 33,0 43,1 

KF investeringsverksamhet -5,9 -10,8 -9,3 -11,8 -15,5 -18,1 

KF finansieringsverksamhet 29,8 39,3 23,8 23,8 0,0 0,0 

Periodens kassaflöde 3,7 0,8 8,2 20,4 17,5 25,0 

Likvida medel, BoP 2,5 6,2 7,0 15,3 35,7 53,2 

Likvida medel, EoP 6,2 7,0 15,3 35,7 53,2 78,2 

       
Nyckeltal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

KF löpande verksamhet/nettoomsättning (GMV) -437% -145% -10% 6% 13% 11% 

KF löpande verksamhet/just. bruttoresultat -1256% -432% -31% 18% 39% 32% 

KF löpande verksamhet/tillgångar -135% -108% -15% 11% 31% 29% 

    

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. 
 


