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ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB 

corp.adventurebox.com 
 
Sektor: Kommunikationstjänster - Digitala spel och multimedia 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 136 miljoner kronor 
 
Senast uppdaterade analys: 22 mars 2021 (motiverat värde per aktie: 11,6 kronor) 

 

Grunder läggs för viral spridning 
Adventure Box har nyligen presenterat nya data för de senaste sex månaderna. Antal besö-
kare per månad har stabiliserat sig kring 200 000 per månad, se grafen nedan till vänster. 
Samtidigt ligger andelen återvändande användare över 20 procent (vilket den gjort sedan 
september 2019). Bolaget satsar inte på att öka antalet användare utan fokus ligger nu på 
att förbättra plattformen och att locka till sig aktiva spelskapare. 
 
Adventure Box har meddelat att antalet besökare som kommer till bolagets spelplattform 
från sociala medier, som Twitter eller Facebook, har ökat med 624 procent på sex måna-
der. Bolagets affärsmodell bygger på så kallad viral spridning. Detta förutsätter att spel-
plattformen rekommenderas och inkommande länkar delas via just sociala medier. När en 
viss kritisk massa uppnåtts kan resultatet bli en snöbollseffekt. Utöver att ha potential till 
att snabbt nå ut till ett stort antal personer är denna form av marknadsföring typiskt sett 
mer eller mindre självfinansierad. Därför är det viktigt att bolaget erhåller fler och fler besö-
kare från sociala medier.  
 
Det är svårt att analysera denna data närmare då bolaget inte redoviserar antal besökare 
från sociala medier utan endast ökningen på 624 procent. Den organiska ökningen av be-
sökare, definierad som besökare som kommit till plattformen via sökning på nätet, har 
emellertid samtidig ökat med 385 procent. Sammantaget tyder ökningarna på ett ökat 
intresse från dessa kanaler, dock går det inte att bedöma från vilka nivåer. 
 
Antal användare  Andel återvändande användare 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Samtidigt som plattformen förbättras tolkar vi detta som att bolaget håller på att lägga 
grunderna för en viral spridning. Om och när den virala spridningen väl tar fart kan det gå 
fort rörande både antalet användare och intäkter. I ett basscenario beräknar vi ett motive-
rat värde om 11,6 kronor. Läs den senaste analysuppdateringen här. 

  

822 532

231 062

317 804

209 974 208 634 213 230

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

nov dec jan feb mar apr

21,5%

25,4%
24,0%

26,3%

23,3%

20,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

nov dec jan feb mar apr

https://corp.adventurebox.com/
https://www.carlsquare.com/sv/uppfoljning-adventure-box-spelplattform-med-potential-under-uppbyggnad/
https://www.carlsquare.com/sv/mrkt-buzz-spotlight-group-stark-efterfragan-resulterar-i-omvand-vv/
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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. 
 


