
 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

1 oktober 2021 

Adventure Box Technology AB   |   TA 

1 / 2 
 

Equity Research 

ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB 

corp.adventurebox.com 
 
Sektor: Kommunikationstjänster - Digitala spel och multimedia 
Lista: Nasdaq First North 
Marknadsvärde: 86 miljoner kronor 
 
Senast uppdaterade analys: 14 september 2021 (motiverat värde per aktie: 11,5 kronor) 

 

Håller den korta stigande trenden? 
Adventure Box har pressats på börsen. Från ett fundamentalt perspektiv bedömer vi aktien 
som lågt värderat givet den potential som finns i bolagets sociala spelplattform. Dock 
krävs det att bolaget når ut och får till den virala spridningen för att potentialen och den 
möjlig värdeökning skall kunna realiseras.  
 
Nedan visas aktiekursutvecklingen för Adventure Box. Som framgår har aktien fallit till-
baka från årshögsta i mars. Med en bottennivå runt fem kronor kunde en kort stigande 
trend inledas med start i augusti. Uppstället var också pådrivet av insynsköp. Aktien har 
dock inte lyckats bryta upp genom MA100 (ljusblå linje) som agerar motstånd. I stället har 
aktie fallit tillbaka och handlas nu vid stöd i form av MA50 (röd linje) och den korta sti-
gande trendlinjen. Är detta ett läge att kliva på? Ett brott upp genom MA100 kan ses som 
en trigger med målkurs runt sju kronor där MA200 möter upp. Ett brott av stödet på nedsi-
dan och fem kronors-nivån kan åter komma att testas.  
 
Adventurebox aktiekurs sedan februari 2021 till dagens datum  

 

 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

 
  

https://corp.adventurebox.com/
https://www.carlsquare.com/sv/analys-adventure-box-insynskop-och-nya-initiativ-kan-ge-lyft/
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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. 
 


