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ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB 

corp.adventurebox.com 
 
Sektor: Kommunikationstjänster - Digitala spel och multimedia 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 110 miljoner kronor 
 
Senast uppdaterade analys: 02 juni 2021 (motiverat värde per aktie: 11,3 kronor) 

 

Bra trend i sessionstiden 
Adventure Box har presenterat månatliga data för maj. Antal besökare per månad ligger 
ganska stabilt på 200 000 per månad, se grafen nedan till vänster, vilket bolaget kommuni-
cerat är den nivå man vill ligga på medan man förbättrar plattformen och lägger grunden 
för en viral spridning. Andelen återvändande användare har sjunkit sedan början på året 
men ligger fortfarande över 20 procent (vilket den gjort sedan september 2019).  
 
Antal användare (stycken)  Andel återvändande användare (%) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Antalet återvändande användare faller också sett till antal. Under maj var antalet 41 013 
stycken, vilket framgår av den vänstra grafen nedan. En trendvändning i denna graf kan 
vara en trigger för aktievärdet.  
 
Antal återvändande användare (tusental)  Genomsnittlig sessions tid för återvändande (%) 
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Däremot har den genomsnittliga tiden som dessa återvändande användare tillbringar på 
hemsidan ökat. I september förra året låg siffran på under två minuter vilket är i nivå med 
så kallad hyper casual gaming. I mars hade siffran ökat till 7:24 minuter medan den i maj 
var uppe i 8:40 minuter. Som jämförelse är daglig tid som tillbringas på Roblox enligt 
Alexa.com 17 minuter och 25 sekunder per den 2 juni 2021 (90 dagarstrend). Dessa mått 
är inte helt jämförbara, men de ger en fingervisning om hur Adventure Box ligger i förhål-
lande till Roblox. 
 
För att uppnå viral spridning är tiden som användare tillbringar på plattformen ett viktigt 
nyckeltal utöver antal återvändande användare. En spelare som är inloggad i genomsnitt 2 
minuter hinner inte uträtta mycket i ett spel. På 8:40 minuter hinner man spela en kort 

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

dec, 20 jan, 21 feb, 21 mar, 21 apr, 21 maj, 21

26,3%

20,4%

15%

18%

20%

23%

25%

28%

dec, 20 jan, 21 feb, 21 mar, 21 apr, 21 maj, 21

41,0

30

40

50

60

70

80

dec, 20 jan, 21 feb, 21 mar, 21 apr, 21 maj, 21

Antal återvändande anv., tusen

00:08:40

00:00:00

00:01:26

00:02:53

00:04:19

00:05:46

00:07:12

00:08:38

00:10:05

dec, 20 jan, 21 feb, 21 mar, 21 apr, 21 maj, 21

https://corp.adventurebox.com/
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runda. I och med att detta är ett genomsnitt kommer så en del att vara inloggade betydligt 
längre än så, andra en kortare tid. Längre sessionstider möjliggör teoretiskt högre intäkter 
från spelare från reklam eller Adventure BUX.  
 
Även om KPI:n återvändande användare försämrats något sedan årsskiftet så uppvägs 
detta av enligt vår mening av förbättringen i KPI:n sessionstid. Kvalitet är bättre än kvanti-
tet, det vill säga det är viktigare att användare som faktiskt spelar spelen går in på plattfor-
men än att ett stort antal som snabbt lämnar den gör det. Om vi kan se att andelen åter-
vändande användare börjar öka samtidigt som sessionstiden förbättras så kan det vara en 
trigger för aktievärdet. 
 
I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde om 11,3 kronor i den senaste analysupp-
dateringen, som kan läsas här. 
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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 Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


