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Rekordkvartal och åter höjda prognoser  
Spotlight Group redovisade åter ett starkt kvartal med en till-
växt för nettoomsättningen om höga 57,7 procent. Mot bak-
grund av de tillväxtinitiativ som pågår så är den redovisade rö-
relsemarginalen på 18,2 procent klart godkänd. Lansering av 
både fondverksamhet och analyshus ser nu ut att gå i lås. Det 
bör över tid kunna ge både intäkts- och lönsamhetslyft. Vi hö-
jer det motiverade värdet per aktie till 67,8 kronor. 
 

Historik påvisar styrkan i det sammantagna erbjudandet 
Via sin handelsplats och närliggande tjänster erbjuder Spotlight Group SME-
bolag tillgång till publikt tillväxtkapital. Genom sina dotterbolag kan Spotlight 
Group ses som en one-stop-shop vilket både underlättar för kund och skapar 
synergier. Historiskt har bolaget växt med 16,6 procent per år under perioden 
2015-2020. Det påvisar styrkan i erbjudandet. År 2020 var den redovisade rö-
relsemarginalen 12,2 procent. Denna bör samtidigt kunna öka över tid.  
 

Både intäkter och lönsamhet över förväntan 
Under det andra kvartalet 2021 redovisade bolaget en nettoomsättning på 
54,8 miljoner kronor. Det motsvarar en stark tillväxt om hela 57,7 procent 
och var tydligt över vår förväntan på 42,2 miljoner kronor. Samtidigt som 
handelsaktiviteten är fortsatt hög agerade Sedermera draglok. Sedermera 
var också den främst bidragande faktorn till avvikelsen i utfallet mot vår pro-
gnos. Rörelseresultatet landade på 9,2 miljoner kronor, motsvarande en mar-
ginal på 18,2 procent. Med högre intäkter än väntat var också rörelseresultat 
i absoluta tal bättre än vår prognos. Marginalen var dock något sämre på 
grund av allmänna administrationskostnader som steg kraftigt – möjligen 
med vissa engångsposter hänförliga till pågående tillväxtinitiativ (vilket vi 
också räknar med).   
 

Reviderade prognoser och höjt motiverat värde 
Gainbridge Capital kommer enligt bolaget med hög sannolikhet sjösätta sin 
fondverksamhet under hösten 2021. Vi räknar initialt med förvaltat kapital 
om 150 miljoner kronor. Det förvaltade kapitalet ökar över tid viket vilket 
medför bra intäkts- och lönsamhetsbidrag. Det har också meddelats om för-
värvet av Kalqyl. Denna analysverksamhet medför enligt oss goda möjlig-
heter till korsförsäljning. Vi skulle bli förvånade om analys inte kommer upp i 
intäkter kring fem miljoner kronor under 2022 (ej räknat med elimineringar). 
 
Med ytterligare ett starkt kvartal i ryggen och med inkluderandet av de två 
nya verksamheterna höjs våra intäkts- och lönsamhetsprognoser. I vår DCF-
modell beräknas nu ett motiverat värde per aktie om 67,8 kronor (59,1) för 
de kommande 6-12 månaderna. Vår värdering motsvarar en EV/EBIT om 
10,9x EBIT-prognosen för 2021. Multipeln bedöms som motiverad i förhål-
lande till peers givet antagen tillväxt och lönsamhetsförbättring över tid.  
 

Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 

Nettoomsättning 113,1 123,5 140,4 190,8 197,4 213,0 

Summa rörelseintäkter 96,1 110,1 125,2 174,5 182,9 198,0 

Rörelseresultat 0,6 10,2 15,2 29,8 27,6 32,8 

Vinst efter skatt -0,3 7,3 11,4 23,6 21,9 26,0 

Vinst per aktie Neg. 1,50 2,28 4,52 4,16 4,94 

Utdelning per aktie 0,0 1,0 2,0 2,2 2,1 2,5 

Tillväxt, nettoomsättning 3,3% 9,2% 13,7% 35,8% 3,5% 7,9% 

Tillväxt, rörelseintäkter 9,7% 14,6% 13,7% 39,4% 4,8% 8,3% 

Rörelsemarginal 0,6% 9,2% 12,2% 17,1% 15,1% 16,5% 

EV/Sales (nuv.) 4,0x 3,7x 3,2x 2,4x 2,3x 2,1x 

EV/EBIT (nuv.) 779,7x 44,4x 29,7x 15,2x 16,4x 13,8x 

P/E (nuv.) Neg. 66,4x 42,4x 20,5x 22,1x 18,6x 

     

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Uppföljning och kommentarer 
Spotlight Group (SPGR, bolaget, gruppen eller koncernen) hade ett starkt 2020. Samtliga verksamhets-
grenar visade upp tillväxt samtidigt som koncernen kunde lyfta sin lönsamhet. Den positiva utveckl-
ingen fortsätter. Under de två första kvartalen 2021 har bolaget tydligt överträffat våra tillväxtförvänt-
ningar. Under det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med hela 57,7 procent. Sedermera agerade 
draglok. Rörelsemarginalen landade på starka 18,2 procent. Under kvartalet har bolaget gjort tydliga 
framsteg i sina tillväxtinitiativ innefattande fondverksamheten Gainbridge Capital och analysverksam-
heten under Kalqyl.  
 

Starkt kvartal, åter med tillväxt väl över förväntan 
Spotlight Group redovisade en nettoomsättning, räknat som provisionsintäkter plus övriga 
rörelseintäkter, på 54,8 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021. Det motsvarar en 
hög tillväxt på 57,7 procent på årsbasis. Den organiska tillväxten uppgick till cirka 56 pro-
cent. Vår prognos för bolagets nettoomsättning var 42,0 miljoner kronor och den stora 
avvikelsen är till lejonparten hänförlig till god utveckling för Sedermera. 
 
Totala rörelseintäkter, som räknas ut genom att reducera nettoomsättningen med ränte-
nettot, provisionskostnader och nettoresultat av finansiella transaktioner, landade under 
det gångna kvartalet på 50,5 miljoner kronor. Vår prognos var 38,2 miljoner kronor. 
 
Nedan visas en uppbrytning av de totala rörelseintäkterna under andra kvartalet 2021. 
 
Intäkt (MSEK) per verksamhetsgren, kv2 2021 
 

 

Redovisade siffror för Spotlight Stock Market och Sedermera är beräknade som provisionsintäkter plus övriga rörelseintäkter för resp. verksamhetsgren. Källa: 
Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Sedermera kapitaliserar väl på en gynnsam marknad 
Under det gångna kvartalet tog gruppens Corporate Finance-verksamhet under Sedermera 
ett tydligt kliv fram. Provisionsintäkterna uppgick till 21,1 miljoner kronor vilket motsvarar 
en hög tillväxt om hela 53,6 procent på årsbasis. Marknadsförhållandena är gynnsamma 
och sektorn som helhet växer i snabb takt.  
 
Provisionsintäkt (MSEK)  Genomsnittlig provisionsintäkt per kapitalisering (MSEK) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Bolagsinformation och Carlsquare 
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Hög genomsnittlig provisionsintäkt per kapitalisering 
Antalet genomförda kapitaliseringar under det gångna kvartalet växte från tio under andra 
kvartalet 2020 till 11 stycken under det andra kvartalet 2021. Sedermeras starka tillväxt 
om 53,6 procent förklaras således inte enkom av en utökad volym, utan snarare till en 
högre genomsnittlig intäkt per kapitalisering (se graf ovan till höger). Detta är ett tecken på 
större transaktionsvärden som också skapar skalbarhet i Corporate Finance-verksam-
heten. 
 
Samtidigt bör det finnas viss uppsida kvar i den genomsnittliga provisionsintäkten. För att 
få en känsla för möjlig uppsida resonerar vi som följande: I dag är det möjligt att ta in upp 
till 25 miljoner kronor utan att behöva skriva ett prospekt. FI har långa ledtider och därför 
kan det vara rimligt att anta att de flesta företrädsemissioner ligger på 25 miljoner kronor 
(eller mindre) för den typen av företag som Sedermera i huvudsak jobbar med. Vidare lig-
ger typiskt sett provisionen mellan 7-10 procent. Antar vi en genomsnittlig provision på 
motsvarande 8,5 procent kan en teoretisk målbild för den genomsnittliga provisionsintäk-
ten för en företrädsemission ligga runt 2,1 miljoner kronor (25 miljoner kronor x 8,5% = 2,1 
miljoner kronor).  
 
För IPO:er är det lite annorlunda. I samband med listningsemissioner erhåller investerare 
ofta en teckningsoption. Om dessa har ett realvärde på slutdagen kan de i genomsnitt in-
bringa uppskattningsvis 10-15 miljoner för vilka Sedermera erhåller provision. För ett IPO-
uppdrag kan den genomsnittliga provisionsintäkten därmed ligga runt 3,2 miljoner kronor 
(2,1 miljoner kronor + 8,5% x 12,5 miljoner kronor = 3,2 miljoner kronor). Dock förfaller 
teckningsoptionerna typiskt sett något år efter listningsemissionen och intäktsströmmen 
blir såldes utdragen över samma period. Givetvis finns också risk att teckningsoptionen 
förfaller utan realvärde och Sedermeras provisionsintäkt för teckningsoption uteblir. 
 

Fortsatt bra förutsättningar men konkurrens om kapital tilltar 
Sedermera har ett bra momentum och vi ser ingen uppenbar anledning till att detta skulle 
vika under det närmsta kvartalet. Givet fortsatt höga aktiekurser kan de listade tillväxtföre-
tagen i generella termer ta in en större summa pengar jämfört med om aktiekurserna var 
lägre. Hotet som finns är enligt vår bedömning snarare relaterat till konkurrensen om inve-
sterares pengar som är hög när många IPO:er genomförs och fler företag är listade. Det är 
således än viktigare för Sedermera att ta på sig attraktiva case som investerare blir intres-
serade av. 
 

Spotlight Stock Market gynnas av fortsatt hög handelsaktivitet 
Även om Sedermera i termer av provisionsintäkter knappar in, så är Spotlight Stock Market 
fortsatt bolagets största verksamhetsgren. Under det andra kvartalet 2021 genererade 
verksamhetsgrenen provisionsintäkter på 22,9 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxt 
om 18,2 procent på årsbasis. Antalet listade företag ökade till 162 jämfört med 160 under 
det första kvartalet 2021. 
 
Provisionsintäkt (MSEK)  Genomsnittlig intäkt per bolag (MSEK) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Den genomsnittliga intäkten per listat bolag var 0,14 miljoner kronor och växte med 27,7 
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motsvarande en ökning med 71,5 procent i årstakt. Att provisionsintäkterna inte utvecklas 
i samma snabba takt beror på villkor i avtalet med NGM för nyttjande av handelsplattfor-
men Elasticia. Dessa villkor arbetar dock i bolagets fördel om handelsaktiviteten faller – 
då kommer provisionsintäkterna inte falla i samma takt som handelsaktiviteten. 
 

Churn rör sig i rätt riktning 
Som tidigare nämnts hålls Spotlight Stock Markets tillväxt till största delen uppe av han-
delsintäkter. Handelsaktiviteten är samtidigt förhållandevis koncentrerad till ett fåtal bo-
lag. Det innebär i sin tur att bolagets handelsintäkter är beroende av ett begränsat antal 
aktier med ett stort bidrag till handelsintäkterna. Nedan till vänster visas de tio aktier med 
högst genomsnittlig aktieomsättning (volym x pris) per dag beräknat över de tre senaste 
månaderna. Som framgår har Plejd en genomsnittlig daglig omsättning i aktien beräknat 
under de senaste tre månaderna på 18,2 miljoner kronor. Det kan jämföras mot genom-
snittet som ligger på 0,7 miljoner kronor.  
 
Genomsnittlig daglig aktieomsättning (MSEK)  Genomsnittlig daglig volym (milj. stycken) 
 

 

  

 

2021-08-11. Källa: Refinitiv Eikon och Carlsquare  2021-08-11. Källa: Refinitiv Eikon och Carlsquare 

 
Samtidigt skall noteras att Spotlight Stock Markets huvudsakliga nisch är just tillväxtbo-
lag. Det är därför också naturligt med en viss churn allteftersom de listade företagen 
växer. I skrivande stund finns sju företag med ett marknadsvärde över en miljard listade på 
Spotlight Stock Market. Av dessa sju är fyra med på listan över de aktierna med högst ge-
nomsnittlig aktieomsättning. En avnotering av någon av dessa skulle sannolikt ha synbar 
effekt på Spotlight Stock Markets provisionsintäkter. 
 
Under perioden andra kvartalet 2020 till och med första kvartalet 2021 har den genom-
snittliga andelen som avnoterats (churn) varit 4,6 procent. Däremot redovisades en mins-
kad churn under det andra kvartalet och landade på 3,1 procent – lägstanivå under de sen-
aste 12 månaderna. Möjligen kan detta tolkas som om att bolaget börjar få bukt på proble-
met med många avnoteringar.  
 
Antal avnoteringar (st) och churn (%) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Gruppens tredje största verksamhetsgren är den legala rådgivaren MCL (Markets & Corpo-
rate Law). MCL var enligt sin hemsida den juristfirma som genomfört flest IPO:er på 
svenska marknadsplatser under 2020. MCL fortsätter också växa som väntat i ett mycket 
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högt tempo. Under det andra kvartalet 2021 kom dock ett mycket tydligt intäktslyft när 
verksamhetsgrenen redovisade intäkter på 6,4 miljoner kronor. Det motsvarade en tillväxt 
på 97,9 procent på årsbasis. Uppstället är rimligtvis kopplat till Sedermeras goda operativa 
utveckling. Om MCL på egen hand kan fortsätta växa sekventiellt från dessa nivåer är svårt 
att avgöra. 
 
Intäkter MCL (MSEK) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Nordic Issuing redovisar stark sekventiell tillväxt 
Nordic Issuing är ett emissionsinstitut och genomförde 65 uppdrag under 2020 och var 
involverat i cirka 85. Under det gångna kvartalet redovisade verksamhetsgrenen provis-
ionsintäkter på 3,3 miljoner kronor – även detta var ett tydligt uppställ och rimligtvis relate-
rat till Sedermera.  
 
Nordic Issuing särredovisades från Sedermera första gången första kvartalet 2021. Den 
sekventiella tillväxten (jämfört med första kvartalet 2021) var höga 81,2 procent.  
 

Shark Communication  
Shark Communication är gruppens kommunikationsbyrå som lanserades som eget bolag i 
början av 2021. Under det gångna kvartalet redovisade verksamhetsgrenen intäkter om 3,0 
miljoner kronor. Åter saknas data för samma kvartal föregående år men den sekventiella 
tillväxten uppgick till 19,1 procent.  
 

FinReg Solutions nu på banan 
Förvärvade C4G Sweden AB som driver tjänsten eAktiebok och MCLogg är numera verk-
samma under dotterbolaget FinReg Solutions (FinReg). FinReg har samma finansfokus 
som de övriga verksamhetsgrenarna men avviker i den mening att erbjudandet består av 
mjukvarutjänster. Kunderna är både noterade och icke noterade företag som tecknat upp 
sig för tjänsten i abonnemangsform. Det innebär i sin tur också en bra förutsägbarhet i 
intäkterna.  
 
C4G konsoliderades i bolagets räkenskaper per maj 2021 och under andra kvartalet 2021 
kunde FinReg Solutions bidra med intäkter om drygt 0,6 miljoner kronor. Med anledning av 
att C4G konsoliderades först i maj kommer verksamhetsgrenens intäkter sannolikt växa 
tydligt sekventiellt under innevarande tredje kvartal. 
 

Nya tillväxtdrivare 
Bolaget har meddelat om att fonden Gainbridge Novus Nordic under verksamhetsgrenen 
Gainbridge Capital (Gainbridge) med hög sannolikhet kommer sjösättas under hösten 
2021. Fonden kommer investera i Micro cap-bolag med en långsiktig investeringshorisont. 
Satsningen är klart intressant och kan generera ett bra intäkts- liksom lönsamhetsbidrag 
till gruppen inom en förhållandevis snar framtid.  
 
Bolaget har också nyligen meddelat om förvärvet av Kalqyl som erbjuder uppdragsanalys. 
Kalqyl är i dag förhållandevis små men givet Spotlight Group som plattform ser vi en för-
hållandevis snabb tillväxtkurva framför oss. Intäkter runt fem miljoner i årstakt efter 12 
månader är enligt vår bedömning långt från omöjligt. Dock förefaller personberoendet till 
Twitter-profilerna som än högre än för traditionella analyshus.  
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Åter tydlig förbättring i lönsamheten 
Gruppens redovisade rörelseresultat landade på 9,2 miljoner kronor under första kvartalet 
2021. Det motsvarar en rörelsemarginal om 18,2 procent räknat på rörelseintäkter. Det är 
en klar förbättring jämfört med samma kvartal föregående år då marginalen var 15,8 pro-
cent. Vår prognos rörande redovisat rörelseresultat var 7,9 miljoner kronor. Utfallet var 
således bättre än väntat sett till absoluta tal. Samtidigt hade vi förväntat oss en högre mar-
ginal om 20,8 procent för det andra kvartalet. 
 
Redovisat rörelseresultat (MSEK) och marginal (%) 
 

 

Marginal räknad på totala rörelseintäkter. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Utfallet befäster ändock att bolaget redovisar en god marginal i förhållande till 2020. Den 
fortsatt höga handelsaktiviteten är en bidragande faktor till den förbättrade marginalen. Vi 
tror också att skalbarhet i Sedermera börjar synas.  
 

Högre andel administrationskostnader 
I absoluta tal ökade också Allmänna administrationskostnader. Möjligen fanns det vissa 
engångsposter relaterade till tillväxtinitiativen som inte definieras i rapporten.  
 
Nedan visas kostnadsposten Allmänna administrationskostnader (den största kostnads-
posten som bland annat innefattar löner med mera) som andel av nettoomsättningen. 
Som framgår var Allmänna administrationskostnader 69,7 procent av nettoomsättning 
under det andra kvartalet 2021. Under samma kvartal 2020 var motsvarande andel 66,5 
procent.  
  
Administrationskostnader som andel av nettoomsättning 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Vi tror att andelen Allmänna administrationskostnader kommer fluktuera över tid som an-
del av nettoomsättningen. Det allteftersom att verksamheter som Sedermera, MCL, Nordic 
Issuing och Shark Communication kommer nyanställa för att möjliggöra fortsatt tillväxt. 
 

Vinst och vinst per aktie 
Vinst efter skatt landade på 7,2 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021. Det mots-
varar en ökning med 101,5 procent jämfört med samma kvartal 2020. Vår prognos låg på 
6,3 miljoner kronor. Se graf nedan till vänster. Vinst per aktie ökade från 0,73 kronor till 
1,37 kronor. Se graf nedan till höger.  
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Periodens resultat (MSEK)  Vinst per aktie (kronor) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Kassaflöde och kassa 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det andra kvartalet 2021 till 6,6 
miljoner kronor. Det motsvarar 12,1 procent av nettoomsättningen. Denna siffra kan i sin 
tur jämföras med cirka 12,2 procent under samma kvartal 2020.  
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK) och som andel av nettooms. (%) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Vid utgången av det andra kvartalet 2021 hade bolaget likvida medel på 32,1 miljoner kro-
nor. Bolaget delade ut 10,3 miljoner kronor i slutet på april 2021. I kassaflödet syns också 
investeringar i dotterbolag om 12,2 miljoner kronor. Bolaget saknar lån och den finansiella 
ställningen är således god.  
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Investment case, prognoser och värdering 
Spotlight Group har genom konstant utveckling av sina tjänster ökat nettoomsättningen till en CAGR 
om 16,6 procent, 2014-2020. Med ett ökat intresse för aktiehandel, relativt höga värderingar, en eko-
nomi som rör sig i rätt riktning samt nya tillväxtinitiativ ser vi fortsatt goda utsikter för gruppen att växa. 
Den historiska lönsamheten har varit medioker men marginalerna började öka kraftigt under det första 
kvartalet 2021. En förhållandevis bra lönsamhetsnivå lyckades även upprätthållas under det andra kvar-
talet trots pågående tillväxtinitiativ. Med ytterligare ett bra kvartal i ryggen och inkluderandet av Gain-
bridge Capital och Kalqyl har vi reviderat upp våra prognoser förhållandevis kraftigt och modellerar nu 
med en rörelsemarginal vid utgången av 2025 på 18,3 procent. I ett basscenario beräknas ett motiverat 
värde per aktie om 67,8 kronor (59,0) för de kommande 6-12 månaderna.  
 

Investment case: Marginaler rör sig i rätt riktning 
Spotlight Group etablerades 1997 och består i dag av handelsplattformen Spotlight Stock 
Market liksom de fristående och tydligt separerade verksamhetsgrenarna Sedermera, 
MCL, Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions, Gainbridge Capital och 
Kalqyl som erbjuder närliggande tjänster. Verksamhetsgrenarna kompletterar varandra väl 
och medför förenklade processer som gynnar både kunden och bolaget.  
 

Historisk tillväxt påvisar styrka med fortsatt förutsättningar på plats 
Under åren 2016-2020 har gruppens nettoomsättning ökat i genomsnitt med hela 16,6 
procent per år. Förmågan att växa även under de minst sagt skakiga marknadsförhållan-
dena i kölvattnet av pandemin påvisar styrkan i gruppens sammantagna erbjudande och 
en motståndskraft mot temporära dippar på marknaden.  
  
Förutsättningarna för tillväxt under de kommande kvartalen inom verksamhetsgrenarna 
Sedermera, MCL, Nordic Issuing och Shark Communication bedöms som goda. Dessa 
förutsättningar är i sin tur kopplade till marknadsutvecklingen och att ekonomin i stort 
utvecklas i rätt riktning. Med andra ord tror vi inte marknaden toppat ur och räknar med 
fortsatt högt antal IPO:er av företag i tidig fas och därmed också ett fortsatt stigande be-
hov av tillväxtkapital.  
 
Gruppen har också ytterligare tillväxtinitiativ i form av Gainbridge Capital och analysverk-
samheten under Kalqyl som bör kunna späda på tillväxten ytterligare under de kommande 
åren. Satsningen med egen fondförvaltning bör även kunna ge lönsamheten ett bra lyft 
över tid. Givet det tidiga skede som dessa verksamheter befinner sig i är dock osäkerheten 
fortfarande hög.  
 

Lönsamheten utvecklas i rätt riktning 
Bolagets lönsamhet har historiskt varit på relativt mediokra nivåer, givet de verksamheter 
som bolaget bedriver – den genomsnittliga rörelsemarginalen ligger på 9,1 procent under 
åren 2016-2020. Under de två senaste åren har emellertid lönsamheten rört sig i rätt rikt-
ning. Även om marginalen backade något i det andra kvartalet var denna under det första 
kvartalet 2021 uppe och nosade på nivåer i linje med företag verksamma inom Corporate 
Finance och kapitalförvaltning – runt 20-30 procent. Listade börsplatser har rörelsemargi-
naler upp mot 60 procent. Så givet bolagets sammansättning av verksamheter borde rörel-
semarginalerna kunna ligga kvar på dessa nivåer eller till och med öka med tiden 
 

Fallande handelsaktivitet skulle svida 
En risk som vi ser som kan hålla tillbaka tillväxten är avtagande handelsaktivitet. Handels-
aktiviteten kan falla om investerares handelsmönster och investeringsvilja minskar. Den 
kan också påverkas negativt av att större bolag, så som Angler Gaming eller Plejd, väljer 
att avnotera sig från bolagets marknadsplats. Dessa företag bidrar med en stor andel av 
handelsintäkterna som också ger ett högt lönsamhetsbidrag. Samtidigt, kan andra redan 
listade eller nya företag tillkomma och fylla skorna. Detta kan dock ta tid. Möjligen ser bo-
laget samma risk som vi då bolagets egna finansiella mål ligger kvar på en rörelsemargi-
nal som överskrider blygsamma tio procent.  

  

Separerade och fristående men 
kompletterande verksamheter ad-
derar värden till gruppen liksom 
kund. 
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Intäkts- och lönsamhetsprognoser, Spotlight Group 
Höjd tillväxttakt med Gainbridge och analysverksamhet 
Under 2021 modellerar vi med en nettoomsättning på 191 miljoner kronor. Det är en uppju-
stering från tidigare drygt 173 miljoner kronor och beror i huvudsak på det starka andra 
kvartalet samt fortsatt goda utsikter för resterande delen av året.  
 
Prognostiserad nettoomsättning (MSEK)  Prognostiserade rörelseintäkter (MSEK) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Under den prognostiserade perioden, 2021-2025, räknar vi med att gruppen kan växa net-
toomsättningen i genomsnitt per år med 10,6 procent. Det är också upp från tidigare 7,8 
procent. Justeringen är i huvudsak en effekt av inkluderandet av prognoser för Gainbridge 
Capital och analysverksamheten. Dock är prognoserna relaterade till de nya initiativen och 
nystartade verksamheterna givetvis osäkra med kort eller ingen historik. 
 
Totala rörelseintäkter prognostiseras till 175 miljoner kronor under 2021 och växer i ge-
nomsnitt med 11,6 procent under åren 2021 till 2025. Nedan visas den antagna intäktsför-
delningen före intäkter under Övrigt, elimineringar och andra negativa intäktsposter.  
 
Antagen intäktsfördelning 
 

 

Utgående balans. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 

Spotlight Stock Market 
Under 2021 räknar vi med att Spotlight Stock Market genererar provisionsintäkter på 93,5 
miljoner kronor och förutsätter därmed fortsatt hög handelsaktivitet. Över den prognosti-
serade perioden 2021-2025 växer Spotlight Stock Market med 3,6 procent i genomsnitt per 
år. Vi har antagit att handelsaktiviteten kommer ner en aning under 2022. 
 

Sedermera och MCL 
Sedermera levererar i vårt scenario provisionsintäkter på 62,1 miljoner kronor och växer i 
genomsnitt med goda 11,0 procent per år över den prognostiserade perioden, 2021-2025. 
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Öppnandet av ett kontor i Danmark stärker den lokala närvaron, vilket är klart intressant då 
intresset för tillväxtkapital från danska bolag tycks vara högt och något Sedermera gynnas 
av. MCL genererar i vårt scenario höga intäkter på 18,1 miljoner kronor under 2021. Vi mo-
dellerar vi med en genomsnittlig tillväxttakt per år om 11,4 procent under åren 2021-2025. 
Med andra ord tror vi att MCL kan dra nytta av Sedermeras frammarsch 
 

Nordic Issuing och Shark Communication 
För Nordic Issuing modellerar vi med intäkter om 9,6 miljoner kronor 2021. Den kom-
mande perioden, 2022-2025, räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6,5 pro-
cent. Vidare räknar vi med att Shark Communication levererar intäkter på 10,9 miljoner 
kronor under 2021. Efterföljande period, 2022-2025, har vi antagit en genomsnittlig tillväxt-
takt på 6,8 procent.  
 

Gainbridge Capital 
Som framgår i bilden på föregående sida räknar vi med att Gainbridge Capital under 2025 
genererar intäkter motsvarande cirka fem procent av gruppens totala nettoomsättning 
före intäkter från Övrigt, elimineringar och negativa intäktsposter. Det motsvarar provis-
ionsintäkter på 11,7 miljoner kronor. Under 2021 räknar vi med begränsat intäktsflöde från 
Gainbridge men som stiger till mer betydande nivåer under 2022. 
 
För att landa i prognoser för fondverksamheten har vi antagit att Gainbride Capital lanserar 
sin fond i mitten på det fjärde kvartalet 2021. Vi räknar med att det förvaltade kapitalet vid 
detta tillfälle uppgår till höga 150 miljoner kronor och att den årliga avgiften uppgår till två 
procent. Vidare har vi antagit en årlig avkastning på höga 12,5 procent, motsvarande cirka 
7,5 procentenheter över jämförelseindex för hela den prognostiserade perioden. Den pre-
stationsbaserade avgiften är antagen till 20 procent.  
 
Antaget förvaltat och investerat kapital (MSEK)  Antagna provisionsintäkter (MSEK) 
 

 

  

 

Utgående balans. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Vidare har vi antagit att andelen investerat kapital stiger från 30 procent vid utgången av 
2021 till 90 procent vid utgången av 2025. Till detta har vi antagit att fonden tar in ytterli-
gare 100 miljoner kronor under 2023 och 50 miljoner under 2024. Ovan till vänster visas 
utvecklingen i förvaltat kapital och likvida medel i fonden. Till höger visas provisionsintäk-
ter (fast avgift plus prestationsbaserad avgift). 
 

Analysverksamhet 
Vi räknar även med begränsade intäkter från analysverksamheten under 2021. Dessa sti-
ger förhållandevis kraftigt till 4,7 miljoner kronor i intäkter under 2022. Se graf nedan. 
 
Antagna intäkter, analysverksamheten (MSEK) 
 

 

Exkluderat elimineringar mellan Spotlight Stock Market och Kalqyl. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Målsättningen för avkastning är 20 
procent per år. Det kan anses som 
högt men kan också motiveras av 
strategin som innefattar rabatter 
vid emissioner och garantintäkter. 
Detta kan späda på kursutveckl-
ingen. 

Antagande om förvaltat kapital är 
något under bolagets målbild (200-
400 miljoner kronor) men innefattar 
i dag en hög grad av osäkerhet. 
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Som framgår i graf ovan lyfter intäkterna sedan till 10,8 miljoner kronor till 2025. För ana-
lysverksamheten kan våra antaganden möjligen ses som aningen konservativa. Dock, ba-
serat på bolagets kommunikation kring den tjänst som Kalqyl erbjuder i dag och avser 
fortsätta erbjuda drar vi vår egen slutsats att den genomsnittliga intäkten per analyserat 
bolag är förhållandevis låg. Vi ser däremot betydande möjligheter till korsförsäljning mel-
lan analys och gruppens andra verksamhetsgrenar (Spotlight Stock Market och Seder-
mera), vilket också motiverar den förhållandevis branta tillväxtkurvan inom segmentet. 
 

FinReg Solutions 
Vi har antagit att FinReg Solutions genererar intäkter på 2,6 miljoner kronor under 2021. 
Under 2022 stiger dessa till 4,6 miljoner kronor. Under åren 2022-2025 räknar vi med en 
genomsnittlig tillväxttakt på 27 procent per år.  

 

Förbättrad lönsamhet över tid 
Vi räknar med att redovisat rörelseresultat för helåret 2021 kan landa på 29,8 miljoner kro-
nor. Detta är en marginell uppjustering från tidigare 29,4 miljoner kronor. Vår prognos för 
redovisad rörelsemarginal (räknat på totala rörelseintäkter) om 17,1 procent, en nedjuste-
ring från 18,9 procent i föregående analys. Det med anledning av en ökad kostnadsbas 
hänförliga till nya verksamhetsinitiativ som ger begränsade intäkter under 2021. 
 
Redov. rörelseres. (MSEK) och rörelsemarg. (%)   Just. rörelseres. (MSEK) och rörelsemarg. (%) 
 

 

  

 

IFRS 16, fr.o.m. 2019.  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Justerat rörelseresultat är beräknat som nettoomsättning minus provisions-
kostnader, allmänna admin.kostnader och av- och nedskrivningar samt övriga 
rörelsekostnader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Som framgår i den vänstra grafen ovan modellerar vi med ett tapp i redovisad rörelsemar-
ginal under 2022. Detta är en effekt av antagandet om en lägre andel handelsintäkter.  
 
Över tid räknar vi med att den redovisade rörelsemarginalen kan klättra upp mot 18,3 pro-
cent till utgången av 2025. Detta är en uppjustering sedan senaste analysen då motsva-
rande var 16,6 och motiveras i huvudsak av Gainbridge Capital och FinReg Solutions som 
bör kunna höja gruppens marginal.  
 
Prognostiserad vinst efter skatt (MSEK) och marginal (%)  Prognostiserad vinst per aktie (kronor) 
 

 

  

 

Vinstmarginal beräknad på totala rörelseintäkter. IFRS 16, fr.o.m. 2019.  Källa: 
Bolagsinformation och Carlsquare 

 Historik justerat för split 2020.  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
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Vi räknar med att allmänna admi-
nistrationskostnader under det 
andra kvartalet innefattade vissa 
engångsposter för tillväxtinitiativ 
men också bonusutbetalningar. 
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Motiverat värde inom ett intervall 
För att beräkna ett motiverat rörelsevärde på SPGR har vi använt en DCF-modell. I mo-
dellen nuvärdesberäknar vi framtida förväntade kassaflöden med en diskonteringsränta 
om 12,2 procent. Det är en nedjustering från tidigare 12,7 och förklaras av lägre marknads-
risk- och småbolagspremie i linje med PWC:s rapport ” Riskpremien på den svenska aktie-
marknaden”.  
 
Genom denna metod beräknar vi ett motiverat rörelsevärde (EV) för SPGR om 324,7 miljo-
ner kronor. Tillsammans med en antagen nettokassa per utgången av det andra kvartalet 
2021 beräknas ett totalt aktievärde om 357,0 miljoner kronor. Med cirka 5,3 miljoner ute-
stående aktier beräknas ett motiverat värde i vårt basscenario till 67,8 kronor för de kom-
mande 6-12 månaderna. Det motiverade värdet i basscenariot är en tydlig uppjustering 
från 59,0 kronor per aktie i tidigare analys. Den tydliga uppjusteringen är i huvudsak en 
effekt av inkluderandet av Gainbridge Capital som vi tror kan ge ett bra lönsamhetsbidrag 
över tid. Den lägre diskonteringsräntan har också ett finger med i spelet.  
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

DCF värdering               Disk.ränta       

Nuvärde kassaflöde (UFCF) 87,8     Riskfri ränta, prognostiserad period 0,3% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 236,9     Marknadsriskpremie 7,7% 

Rörelsevärde (EV) 324,7     Småbolagspremie 3,1% 

Nettokassa 32,3     Beta 1,1x 

Aktievärde 357,0     Avkastningskrav, EK 12,2% 

Antal akter (milj.) 5,3     Belåningsgrad 0,0% 

Motiverat värde per aktie (kr) 67,8     WACC 12,2% 
      Bolagsspec. Tillägg 0,0% 

Antaganden     Värderingsmultiplar  Disk.ränta 12,2% 

CAGR nettoomsättning, 2020-2025 10,6%  EV/sales, 2020 2,3x  Disk.ränta TV 12,2% 

Redov. rörelsemarginal, 2025 18,3%  EV/sales, 2021 1,7x    

Just. rörelsemarginal, 2025 17,3%  EV/EBIT, 2020 21,3x    

Tillväxttakt, evighet 3,5%  EV/EBIT, 2021 10,9x    

Skattesats 20,6%  P/E 2021 15,5x    

    

Källa: Carlsquare prognoser 

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

 

   

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Implicita värderingsmultiplar, basscenario 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Implicit P/S 2,8x 2,6x 1,9x 1,9x 1,8x 1,8x 1,8x 

Implicit P/E 47,1x 32,2x 15,5x 17,2x 15,1x 13,8x 13,5x 

Implicit EV/Sales 2,6x 2,3x 1,7x 1,6x 1,5x 1,4x 1,4x 

Implicit EV/EBITDA (redov.) 17,9x 14,2x 9,0x 9,2x 7,7x 6,8x 6,4x 

Implicit EV/EBIT (redov.) 31,9x 21,3x 10,9x 11,8x 9,9x 8,7x 8,2x 

      

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Det motiverade värdet per aktie om 67,8 kronor motsvarar en EV/EBIT-multipel på våra 
prognoser för 2021 om 10,9x och en EV/EBIT-multipel på 10,6x redovisat rörelseresultatet 
under de senaste tolv månaderna. Det är över företag verksamma inom Corporate Finance 
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för de kommande 6-12 månaderna.  



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm          

18 augusti 2021 

Spotlight Group AB   |   Uppdatering     

13 / 18 
 

och kapitalförvaltning som handlas till en EBIT-multipel på 8,1x EBIT-resultatet de senaste 
12 månaderna. Skillnaden motiveras av framtida förväntade lönsamhetsbidrag från nya 
initiativ som Gainbridge Capital.  
 

Värderingsintervall 
För att landa i en övre gräns i ett värderingsintervall (Bull) har vi applicerat en CAGR över 
den prognostiserade perioden om 11,6 procent (10,6 procent i basscenariot). Vi har också 
genomgående justerat upp de justerade rörelsemarginalerna över den prognostiserade 
perioden för att landa på 20,0 procent år 2025 (17,3 procent i basscenariot). Detta scena-
rio ger ett motiverat värde om 88,6 kronor per aktie.  
 
För att landa i en nedre gräns av intervallet (Bear) har vi applicerat en CAGR över den pro-
gnostiserade perioden om 7,6 procent. Vi har också genomgående justerat ned de juste-
rade rörelsemarginalerna över den prognostiserade perioden för att landa på 15,0 procent 
år 2025. Detta scenario ger ett motiverat värde om 49,3 kronor per aktie.  
 

Värdering i basscenariot: En rimlighetsbedömning 
Det är svårt att hitta listade företag vars verksamhet är en exakt match med den som grup-
pen bedriver och/eller har en liknande sammansättning av verksamheter, tillväxt och mar-
ginaler som SPGR. Vi har dock identifierat åtta företag/koncerner med en någorlunda foku-
serad verksamhet kring Corporate Finance och blockaffärer/aktiemäkleri samt kapitalför-
valtning listade i Europa. Som framgår handlas denna referensgrupp till ett medianvärde 
för EV/Sales om 2,5x senaste 12 månaders intäkter och en EV/EBIT om 8,1x senaste 12 
månaders rörelseresultat. Rullande 12 månaders P/E-tal är 16,2x – i linje med vår värde-
ring av Spotlight Group.  
 
Finansiella rådgivare (MSEK)  
 

Bolag Land 
Marknads-

värde Sales, LTM EBIT, LTM 
EBIT-marginal, 

LTM 
EV/Sales, 

LTM 
EV/EBIT, 

LTM P/E, LTM 

ABG Sundal Collier Holding ASA NO 4 421 2 761 1051 38% 1,2x 3,1x 7,7x 

Berliner Effektengesellschaft AG DE 12 161 2 697 1844 68% 4,7x 6,8x 19,6x 

Catella AB SE 2 652 2 122 299 14% 1,3x 9,4x 12,9x 

Finncap Group PLC GB 688 562 117 21% 1,2x 5,6x 8,0x 

Frp Advisory Group PLC GB 3 613 917 195 21% 3,6x 16,9x 21,5x 

Mangold AB SE 2 062 283 62 22% 9,1x 41,5x 39,2x 

Numis Corporation PLC GB 4 770 2 499 832 33% 1,4x 4,3x 8,2x 

United Bankers Plc FI 1 497 352 87 25% 4,2x 17,3x 23,0x 

Median   3 132 1 519 247 23% 2,5x 8,1x 16,2x 

Average  3 983 1 524 561 30% 3,3x 13,1x 17,5x 

Max  12 161 2 761 1 844 68% 9,1x 41,5x 39,2x 

Min  688 283 62 14% 1,2x 3,1x 7,7x 

     

Källa: Thomson Reuters Eikon 

 

Risker och utmaningar 
Covid-19 fick världens aktiemarknader att krascha i mitten på mars 2020. Samtidigt sattes 
även världens ekonomier på paus, då även Sverige om än i något lindrigare utsträckning 
än många andra länder. Detta har medfört ofördelaktiga marknadsförhållanden som rim-
ligtvis har hämmat gruppens utveckling under 2020. Ytterligare vågor av varianter med fler 
restriktioner i kölvattnet av pandemin kan medföra nya perioder av ofördelaktiga mark-
nadsförhållanden.  
 
Det är viktigt att Spotlight Stock Market upprätthåller ett bra rykte över tid. Givet bolagets 
huvudsakliga nisch, tillväxtbolag som många gånger är förhoppningsbolag, finns alltid en 
risk att ett antal av de listade företagen misslyckas. Det bör emellertid inte bli för många 
misslyckanden som över tid ger Spotlight Stock Market ett dåligt rykte som kan få de seri-
ösa företagen att välja en annan marknadsplats.  
 
Spotlight Stock Market har netto minskat antalet noterade företag, främst på grund av list-
byten. Denna trend måste brytas. Vidare är aktieomsättningen förhållandevis koncentrerad 
till ett begränsat antal bolag. Att tappa någon av dessa skulle sannolikt ha synbar effekt på 
de handelsrelaterade intäkterna men också lönsamheten. 
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Den befintliga konkurrensen för Spotlight Stock Market är stenhård. Nasdaq First North 
Growth Market är på stark frammarsch. Konkurrensen tilltar även från alternativa finansie-
ringsmöjligheter. Däribland finns exempelvis Pepins som inkräktar på SPGR:s målgrupp. 
Nyligen lät också Pepins meddela att de tillsammans med NGM avser öppna en handels-
plats för veckovis handel. 
 
Sedermeras intäkter är i stor utsträckning baserad på att uppdragen lyckas och transakt-
ionerna genomförs. Uteblir en transaktion uteblir också den största delen av intäkterna. 
Sedermera är dessutom beroende av ett förtroende från investerare för att kunna genom-
föra transaktioner. För att inte investerare skall tappa förtroendet är det viktigt att Seder-
mera har övervägande ”bra” case till rätt värderingar. Detta är än viktigare när konkurren-
sen om investerares pengar tilltagit under perioder av högt antal IPO:er och fler listade 
tillväxtföretag.  
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Räkenskaper och nyckeltal 
Resultaträkning, kvartalsbasis (MSEK) 
 

4 Kv1, 2020 Kv2, 2020 Kv3, 2020 Kv4, 2020 Kv1, 2021 Kv2, 2021 Kv3, 2021 Kv4, 2021 

Nettoomsättning 30,9 34,7 35,8 39,0 42,0 54,8 46,7 47,3 

Totala rörelseintäkter 27,5 31,0 32,3 35,4 38,1 50,5 42,5 43,4 

EBITDA 3,3 7,1 6,9 6,3 8,9 10,5 8,2 8,0 

Rörelseresultat 1,3 4,9 4,6 4,4 7,7 9,2 6,6 6,4 

Vinst efter skatt 1,0 3,6 3,4 3,4 6,1 7,2 5,2 5,1 

Vinst per aktie 0,21 0,73 0,67 0,66 1,19 1,37 1,00 0,96 

     

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Resultaträkning, årsbasis (MSEK) 
  

 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Räntenetto 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Totala provisionsintäkter 91,7 103,1 133,8 165,3 165,1 177,0 185,6 192,0 

Provisionskostnader -15,5 -12,6 -15,1 -15,6 -14,1 -14,5 -15,0 -15,4 

Nettores. av finansiella transaktioner -1,5 -0,6 0,0 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Övriga rörelseintäkter 21,3 20,3 6,6 25,5 32,3 36,0 38,9 40,9 

Summa rörelseintäkter 96,1 110,1 125,2 174,5 182,9 198,0 209,1 216,9 

Nettoomsättning1 113,1 123,5 140,4 190,8 197,4 213,0 224,5 232,8 

Allmänna admin.kostnader -90,7 -89,3 -98,6 -133,8 -142,7 -150,7 -155,7 -160,3 

Av- och nedskrivningar -0,7 -7,9 -7,6 -6,3 -7,8 -9,4 -10,5 -11,3 

Övriga rörelsekostnader -4,1 -2,7 -3,8 -4,6 -4,8 -5,2 -5,4 -5,6 

Totala rörelsekostnader -95,5 -99,9 -110,0 -144,7 -155,3 -165,2 -171,7 -177,2 

Rörelseres. före av- och nedskriv. 1,2 18,1 22,8 36,1 35,4 42,2 47,9 51,0 

Rörelseresultat 0,6 10,2 15,2 29,8 27,6 32,8 37,4 39,7 

Skatt -0,9 -2,9 -3,8 -6,2 -5,7 -6,7 -7,7 -8,2 

Periodens resultat -0,3 7,3 11,4 23,6 21,9 26,0 29,7 31,6 
         

Lönsamhet 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Vinst per aktie (kr)2 0,00 1,50 2,28 4,52 4,16 4,94 5,63 5,99 

Utdelning per aktie (kr) 0,00 1,00 2,00 2,15 2,08 2,47 2,82 3,00 

Just. EBIT-resultat3 2,0 10,9 15,3 30,5 28,1 33,2 37,8 40,2 
         

Per verksamhetsgren (exkl. övrigt och elim.) 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Spotlight Stock Market 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 

Sedermera FK 20,3 30,7 42,6 62,1 62,7 67,0 69,7 71,8 

MCL   12,8 18,1 19,2 20,6 21,4 22,0 

Nordic Issuing    9,6 10,6 11,3 11,9 12,3 

Shark    10,9 12,2 13,1 13,7 14,1 

FinReg Solutions    2,6 4,6 5,4 6,2 6,8 

Gainbridge    0,4 3,9 8,0 10,7 11,7 

Kalqyl    0,7 4,7 7,4 9,6 10,8 
         

Tillväxt 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Totala provisionsintäkter -1,3% 12,5% 29,8% 23,5% -0,1% 7,2% 4,9% 3,4% 

Övriga rörelseintäkter 29,0% -4,7% -67,5% 286,4% 26,6% 11,5% 8,1% 5,0% 

Nettoomsättning 3,3% 9,2% 13,7% 35,8% 3,5% 7,9% 5,4% 3,7% 

Summa rörelseintäkter 9,7% 14,6% 13,7% 39,4% 4,8% 8,3% 5,6% 3,8% 

Rörelseres. före av- och nedskriv.  -87,9% 1352% 26,0% 58,3% -2,1% 19,1% 13,6% 6,5% 

Rörelseresultat -93,8% 1656% 49,6% 95,8% -7,5% 18,8% 14,1% 6,4% 

Periodens resultat -106,2% -2210% 56,6% 106,7% -7,2% 18,8% 14,1% 6,4% 
         

Marginaler 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Rörelsemarginal före av- och nedskriv. 1,3% 16,4% 18,2% 20,7% 19,3% 21,3% 22,9% 23,5% 

Rörelsemarginal 0,6% 9,2% 12,2% 17,1% 15,1% 16,5% 17,9% 18,3% 

Vinstmarginal -0,4% 6,6% 9,1% 13,5% 12,0% 13,1% 14,2% 14,5% 

Just. rörelsemarginal4 1,8% 8,8% 10,9% 16,0% 14,2% 15,6% 16,9% 17,3% 

       
 

1Nettoomsättning = Provisionsintäkter plus övriga rörelseintäkter. 2Justerad för splitt 2020.  3Justerat rörelseresultat = Nettoomsättning reduce-
rat med provisionskostnader, allmänna administrationskostnader, av- och nedskrivningar och övriga rörelsekostnader. 4Just. Rörelsemarginal = 
Justerat rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. IFRS 16 infördes 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare.  
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Balansräkning (MSEK) 
 

 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

TILLGÅNGAR        
 

Utlåning till kreditinst. 14,0 18,8 42,6 41,1 51,4 66,8 83,6 101,1 

Aktier och andelar 1,5 1,8 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Immateriella anläggningstillg.         

Goodwill 26,0 26,0 26,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

Övriga immateriella tillg. 4,4 3,0 3,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

Materiella anläggningstillg.         

Inventarier 4,6 4,9 5,4 7,8 8,3 8,3 8,5 7,9 

Nyttjanderätter 0,0 6,9 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Övriga tillgångar 25,3 22,0 16,2 18,9 19,6 21,2 22,3 23,0 

Förutbet. kostnader och upplupna intäkt. 4,5 11,7 5,4 7,1 7,4 8,0 8,4 8,7 

Summa tillgångar 80,3 95,0 105,1 124,7 136,4 154,0 172,5 190,5 
         

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital         

Aktiekapital 12,1 12,1 12,9 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

Övrigt tillskjutet kapital 0,0 0,0 12,0 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Balanserat resultat 40,0 39,7 34,5 54,2 65,2 79,1 94,4 111,1 

Periodens resultat -0,3 7,3 11,4 5,1 4,6 5,8 7,1 7,2 

Summa eget kapital 51,8 59,1 70,8 88,1 98,7 113,7 130,4 147,1 

Övriga skulder 11,0 11,5 9,9 14,2 14,7 15,9 16,7 17,3 

Leasingskulder hänförl. till finansiella leasingavtal 0,0 5,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,5 18,7 18,8 16,7 17,3 18,7 19,7 20,4 

Summa skulder 28,5 35,9 33,3 35,6 36,7 39,3 41,1 42,3 

Summa eget kapital och skulder 80,3 95,0 105,1 124,7 136,4 154,0 172,5 190,5 

         
Soliditet 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoskuld(-)/nettokassa (+) 3,0 7,4 42,6 41,1 51,4 66,8 83,6 101,1 

Nettoskuld/just. EBITDA n.m. n.m. 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. n.m. n.m. 

Skuld/EK 21% 19% 14% 16% 15% 14% 13% 12% 

Soliditet 65% 62% 67% 71% 72% 74% 76% 77% 

         
Lönsamhetsmått 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

ROA (inkl. kassa) 0,7% 10,7% 14,5% 23,9% 20,2% 21,3% 21,7% 20,9% 

ROE -0,7% 12,3% 16,1% 26,8% 22,2% 22,9% 22,7% 21,4% 

ROIC 1,7% 10,8% 19,1% 29,8% 27,0% 31,2% 34,8% 36,7% 

           
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Löpande verksamhet        
 

Rörelseresultat 0,6 10,2 15,2 29,8 27,6 32,8 37,4 39,7 

Justeringar -1,8 9,4 8,6 9,0 7,8 9,4 10,5 11,3 

Betad inkomstskatt -2,0 -3,5 -3,5 -4,6 -5,7 -6,7 -7,7 -8,2 

Delta rörelsekapital -6,5 -2,5 9,5 -7,9 0,2 0,4 0,3 0,2 

KF, löpande verksamhet -9,7 13,6 29,8 26,4 29,9 35,8 40,5 43,0 

Investeringsverksamheten         

Köp av andelar i dotterbolag 0,0 0,0 0,0 -12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Köp/försäljning av materiella tillgångar -1,5 -1,2 -1,4 -4,4 -4,3 -5,4 -6,7 -6,7 

Köp/försäljning av immateriella tillgångar -4,4 0,0 -1,5 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto, köp/försäljningar av värdepapper 3,4 -1,8 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

KF, investeringsverksamhet -2,5 -2,9 -1,9 -18,2 -4,3 -5,4 -6,7 -6,7 

Finansieringsverksamheten         

Amortering av leasingskuld 0,0 -5,8 -4,5 -3,3 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Emission 0,0 0,0 5,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utbetald utdelning till aktieägarna 0,0 0,0 -5,2 -10,3 -11,3 -10,9 -13,0 -14,8 

KF, finansieringsverksamhet 0,0 -5,8 -4,2 -9,7 -15,3 -14,9 -17,0 -18,8 
         

Periodens kassaflöde -12,2 4,9 23,8 -1,5 10,2 15,5 16,7 17,5 

Likvida medel, periodens börj. 26,2 14,0 18,8 42,6 41,1 51,4 66,8 83,6 

Likvida medel, periodens slut 14,0 18,8 42,6 41,1 51,4 66,8 83,6 101,1 
         

Nyckeltal 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

KF, löpande verksamhet/nettoomsättning n.m. 0,1x 0,2x 0,1x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 

Kassaflöde, löp.verk/tillgångar n.m. 0,1x 0,3x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 

Utdelning per aktie (kr) 0,00 1,00 2,00 2,15 2,08 2,47 2,82 3,00 

    

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. 
 


