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ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB 

corp.adventurebox.com 
 
Sektor: Kommunikationstjänster - Digitala spel och multimedia 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 87 miljoner kronor 
 
Grundanalys: 24 juni 2020 (motiverat värde per aktie: 11,2 kronor) 

 
 

Lån stärker kassan 
Adventure box har erhållit ett lån på tre miljoner kronor från Almi. Ränta ligger på 5,54 pro-
cent. Lånet skall börja amorteras först om ett år. Amorteringsperioden är tre år. Med andra 
ord kommer hela lånet att vara avbetalat år 2024. 
 
Enligt den senaste kvartalsrapporten hade Adventure Box en kassa på 4,8 MSEK den 31 
mars. En riktad nyemission genomfördes den 6 april på 9,2 miljoner kronor, efter emiss-
ionskostnader om fem procent. Detta innebär att Adventure Box har tagit in sammanlagt 
12,2 miljoner kronor under Q2 2020. Om vi lägger till kassan från första kvartalet blir sum-
man 17,0 MSEK, från vilket kassaflödet för andra kvartalet skall dras av. Vi bedömer att 
detta bör kunna räcka för att finansiera bolaget året ut. 
 
Som en jämförelse kan nämnas att bolaget tog in 19,3 MSEK i juni 2019 efter avdrag för 
emissionskostnader inför börsnoteringen på First North. Kassaflödet under det första 
kvartalet 2020 var -5,9 MSEK; för fjärde kvartalet 2019 var det -7,1 MSEK. Variationerna 
mellan kvartal kan emellertid vara stora. Det förhållandevis stora negativa kassaflödet 
under det fjärde kvartalet är bland annat kopplat till listningskostnader. Nettokassaflödet 
före finansiella poster var -14,1 MSEK under perioden 1 september 2018 till 31 december 
2019 (16 månader).  
 

Om Almi 
Almi företagspartner AB är ett riskkapitalbolag som ägs av staten; det grundades 1994 
och har omkring 500 anställda. Det bedriver verksamhet genom delägda och helägda dot-
terbolag. Almis uppgift är att stödja små och medelstora företag med rådgivning och 
finansiering, med ett särskilt fokus på tillväxtbolag. Almi erbjuder fyra olika lån: företags-
lån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Som en följd av Coronakrisen erbjuds 
också ett brygglån. Under 2019 lånade Almi ut 2 miljarder kronor i nyutlåning. Almi kom-
pletterar banker genom att låna ut pengar till bolag som de normalt inte lånar ut till. Räntan 
ligger över den som banker typiskt har.  

https://corp.adventurebox.com/se/
https://www.carlsquare.com/sv/grundanalys-adventure-box-ljus-framtid-for-strommade-spel/
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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. 
 


