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Spelplattform med potential under uppbyggnad 
Adventure Boxs fokus ligger på att utöka basen av värdefulla liksom 
återkommande användare och intäkterna är därmed kvar på låga ni-
våer. Med en stor kassa finns utrymme för att låta användarbasen 
växa ostört och koppla på intäktskanaler när användarbasen är till-
räckligt stor. Den långsiktiga potentialen kvarstår men vi flyttar an-
tagna intäkter längre in i framtiden. I ett basscenario beräknas ett 
motiverat värde om 11,6 kronor för de kommande 6-12 månaderna.  
 

Bygger för framtiden genom att öka basen av värdefulla användare 
Intressanta saker har hänt för sektorkollegan Roblox som sedan den 10 
mars 2021 handlas på the New York Stock Exchange och har ett marknads-
värde på cirka 37 miljarder USD. Det motsvarar i sin tur en EV/Sales-multipel 
på 19,5x analytikernas försäljningsprognos för 2021 (källa: Refinitiv Eikon). 
Tillväxttakten var också hög då Roblox under 2020 ökade sina intäkter med 
82 procent till 924 miljoner USD. Tillväxt kostar pengar och förlusten ökade 
också samma år till 253 miljoner USD (71). 
 
Roblox grundades 2004 och det har tagit tid för företaget att komma dit det 
är i dag. Adventure Box har dock förutsättningar att växa snabbare tack vare 
streaming-teknologin som underlättar viral spridning. Vi tror också att Ad-
venture Box kostnader för att växa kan bli betydligt lägre – just med hjälp av 
viral spridning. Bolagets fokus just nu ligger på att öka antalet värdefulla an-
vändare som viralt kan få användaravtalet att växa. I ett nästa steg är avsik-
ten att tjäna pengar på användarna.  
 

Justeringar och motiverat värde 
Under helåret 2020 redovisade Adventure Box (bolaget) en nettoomsättning 
på 0,1 miljoner kronor och ett rörelseresultat på minus 20,5 miljoner kronor. 
Intäkterna är alltså kvar på låga nivåer men detta är samtidigt ett medvetet 
drag av bolaget som inte vill störa satsningen på att växa basen av värde-
fulla användare som i sin tur är nyckeln till viral spridning över tid. Vid ut-
gången av 2020 fanns 57,5 miljoner kronor i kassan. Det innebär att det finns 
tid för bolaget att låta användarbasen växa ostört och koppla på intäktska-
naler först när antalet användare är på ”rätt” nivå.  
 
Under februari 2021 var antalet återvändande användare 55 257 och vi har 
flyttat de antagna intäkterna något längre bort i framtiden. Samtidigt är exit-
multipeln upp och ett motiverade värde per aktie beräknas till 11,6 kronor 
(11,7) för de kommande 6-12 månaderna. Risken liksom osäkerheten i våra 
prognoser är fortfarande hög. Intäktsströmmen kan komma både tidigare 
och fortare. Vidare kan den kan bli både högre och lägre än vad vi modellerar 
med. Viktigast just nu är att antalet värdefulla och återkommande användare 
ökar. 
 
Finansiella nyckeltal, MSEK 
 

 2018/19* 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 0,0 0,1 0,3 2,6 46,6 121,6 334,6 

EBITDA -9,5 -15,4 -21,5 -29,5 -44,5 -42,0 57,5 

EBIT -9,9 -20,5 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Just. EBIT -12,7 -24,8 -31,5 -39,5 -54,6 -52,1 38,8 

Vinst per aktie -1,96 -1,70 -1,81 -2,21 -2,88 -2,63 2,68 

Utdelning per aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tillväxt -79% 343% 135% 742% 1671% 161% 175% 

EBITDA-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 14% 

EBIT-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 15% 

EV/Sales n.m. 912x 388,5x 46,1x 2,6x 1,0x 0,4x 

EV/Just. EBITDA n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 2,1x 

P/E n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 3,6x 

P/BV 8,9x 4,5x 1,9x 2,9x 3,5x 2,8x 1,5x 

        

*16 månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Uppföljning och kommentarer
Adventure Box Technology AB (Adventure Box eller bolaget) är i tidig fas och under februari 2021 var 
antalet återvändande användare 55 257 stycken. I fokus ligger att öka basen av värdefulla användare 
som skapar spel/innehåll och kan bidra till en viral spridning och exponentiell tillväxt. Samtidigt pekar 
flertalet viktiga KPI:er uppåt. Däribland ökade den genomsnittliga tiden på plattformen under december 
med 80 procent till 3 minuter och 11 sekunder och andelen återkommande användare steg till 26,3 pro-
cent från 24,0 procent i januari. Vid utgången av 2020 fanns 57,5 miljoner kronor i kassan. Dessa bör 
finansiera verksamheten utan betydande intäkter i cirka 1,5-2 år, beroende på tillväxttakt. Med detta 
sagt finns tid för bolaget att låta användarbasen växa ostört för att vid rätt tillfälle öka reklamintäk-
terna.  
 

Med fokus på framtiden är intäkter kvar på låga nivåer 
Bolaget har fullt fokus på att få basen av värdefulla användare som skapar spel att växa. 
Det är användarbasen som över tid sedan kan generera intäkter genom bland annat re-
klam, köpt innehåll och abonnemang. För att inte störa användarupplevelsen under denna 
fas har antalet reklamvisningar hållits på låga nivåer.   
 
Under 2020 kunde Adventure Box redovisa en nettoomsättning på cirka 0,1 miljoner kro-
nor. Det kan jämföras med vår prognos som låg på 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror 
dels på att antalet användare inte växt som vi modellerat med, dels på att den genomsnitt-
liga intäkten per användare inte kom upp i de nivåer som vi räknat med. Givet att bolaget 
befinner sig i tidig tillväxtfas är det givetvis svårt att lägga prognoser. I oktober kommuni-
cerade bolaget att de minskade marknadsföringen och har som mål att ha cirka 200 000 
användare per månad till dess att de anser att det är dags att öka marknadsföringen igen. 
 
Nettoomsättning (MSEK), 2017-2020  Just. EBITDA (MSEK), 2017-2020 
  

 

  

 

källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Rörelseresultatet under 2020 landade på minus 20,5 miljoner kronor. Det kan jämföras 
med vår prognos som låg på minus 17,6 miljoner kronor. EBITDA-resultatet, justerat för 
aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter om 3,9 respektive 0,4 miljoner kronor, landade 
på minus 19,7 miljoner kronor. Vår prognos var minus 16,8 miljoner kronor. Avvikelserna är 
bland annat hänförliga till att bolaget hunnit anställa fler personer än väntat innan årets 
slut.  
 

Återvändande användare fortsatt i fokus 
Bolagets plattform har via streamingfunktionalitet goda förutsättningar att uppnå viral 
spridning. Viral spridning kan medföra en exponentiell tillväxt i antalet användare liksom 
intäkter till en låg marknadsföringskostnad. Dock behövs (i) en bra spelplattform och (ii) 
en stor bas av användare som skapar högkvalitativa spel till plattformen och initierar den 
virala spridningen. Det är detta som bolaget bygger just nu.  
 
För att få en förståelse för hur arbetet med att utöka användarbasen fortlöper studerar vi 
utvecklingen i andelen återvändande användare och möjligen än viktigare, antalet återvän-
dande användare. För återkommande användare används det mått som Google Analytics 
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definierat och mäter. Detta inkluderar användare som återvänder under en månad eller 
från tidigare månader.   
 
Som framgår i den vänstra grafen stiger andelen återvändande användare på månadsba-
sis. Det är positivt och påvisar att bolaget har vässat sin strategi för att selektera ut använ-
dare med hög sannolikhet att bli en återvändande besökare och att plattformen bättre 
lockar användare att återvända. 
 
Andel återvändande webbesökare (%)  Antal återvändande webbesökare (000 stycken) 

  

 

  

 

källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Som framgår av grafen till höger ovan har antalet återvändande användare fallit tillbaka. 
Det som en effekt av bolagets strategi att fokusera på just värdefulla och skapande använ-
dare. Även om andelen återvändande användare stigit sedan december har inte antalet 
återvändande webbesökare stigit under samma period. Det signalerar att bolaget fortfa-
rande måste arbeta med att behålla användare, även över en längre period.  
 

Ökat engagemang 
Ett initiativ är att användare erhåller gratis Bux (plattformens pengavaluta) när denna åter-
kommer till plattformen. Interfacet har också uppdaterats och förbättrats. Det är exempel-
vis enkelt för användaren att se vilka spel som många användare spelar just nu och vilka 
som över tid är populära. Det gör att användare i sin tur guidas till de spel som kan anses 
som roligast och bäst vilket vi tror kommer drastiskt bidra till ett ökat engagemang.  
 
I december kunde bolaget meddela också att den genomsnittliga tiden som en användare 
spenderar på plattformen är 3 minuter och 11 sekunder, motsvarande en ökning med 80 
procent från föregående månad. Detta är en viktig KPI som också behöver stiga. En refe-
renspunkt är Roblox som enligt Alexa.com låg på 17 minuter och 22 sekunder per den 4 
mars 2020. Enligt samma källa är motsvarande för Youtube 18 minuter och 5 sekunder. 
För DI.se är motsvarande 4 minuter och 23 sekunder. 
 

Stor kassa möjliggör för fortsatt satsning 
Viktigast just nu är att antalet aktiva användare växer och att engagemanget ökar. Samti-
digt bedömer vi att reklam är den intäktskälla som har lägst risk. Med andra ord så tror vi 
denna intäktsmodell förr eller senare kommer generera intäkter – hur stora intäkterna är 
beror mer eller mindre enkom på hur stor användarbasen är. Dock måste tillfället vara rätt. 
Det för att inte störa bolagets långsiktiga mål – att bli den största spelplattformen med 
miljardintäkter.  
 
Investerare har handlat ned aktien när antalet användare fallit tillbaka. Samtidigt bedömer 
vi att den långsiktiga potentialen kvarstår, även om vägen till målet förmodligen ligger nå-
got längre fram i tiden än vad vi tidigare räknat med. Bolaget har också en välfylld kassa. 
Vid utgången av 2020 utgjorde denna 57,4 miljoner kronor (drygt 40 procent av marknads-
värdet). Vi bedömer att den befintliga kassan bör kunna finansiera verksamheten med 
fortsatt låga intäkter under cirka 1,5-2 år, beroende på tillväxttakt och anpassning av orga-
nisationen. Med detta sagt finns det alltså ett utrymme för att fortsätta utöka basen av 
värdefulla användare, ostört från reklam, med slutändamålet att uppnå viral spridning och 
exponentiell tillväxt.   
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Investment case, prognoser och värdering
Adventure Box är ett teknik- och spelbolag som tillhandahåller en spelplattform där användare kan 
skapa, dela och spela voxelspel. Tydliga paralleller kan dras mellan Adventure Box och Roblox som 
med sina 35 miljoner dagliga användare är ett av värdens populäraste spel. Roblox har etablerat en 
publik vilket kan underlätta Adventure Box tillväxtresa. Bolagets plattform är också byggd på en strea-
ming-teknik som medför goda förutsättningar för Adventure Box att växa både snabbare och till lägre 
kostnader än sektorkollegan. Genom att nuvärdesberäkna framtida förväntade kassaflöden i vår DCF-
modell beräknas ett motiverat värde per aktie om 11,6 kronor (11,7) för de kommande 6-12 månaderna. 
Potentialen är stor men bolaget är i tidig fas och osäkerheten liksom risken är därför hög, vilket också 
avspeglas i den höga diskonteringsräntan. 
 

Investment case: Hög potential och hög risk 
Vi bedömer att Adventure Box har möjlighet att slå stort så länge resten av pusselbitarna 
börjar falla på plats. Potentialen kommer också till en hög risk och osäkerhet, givet den 
tidiga fas som bolaget faktiskt befinner sig i.  
 

Några pusselbitar redan på plats… 
Adventure Box har utvecklat en spelplattform av freemium-karaktär där användare samlas 
för att skapa, dela och spela voxel-spel. Sedan marknadsföringen intensifierades växte an-
talet användare snabbt till att överskrida två miljoner. Med detta har bolaget påvisat för-
mågan att få användarbasen att växa. Fokus har nu flyttats till att attrahera värdefulla spel-
skapande användare och uppnå viral spridning.  
 
För att bolaget skall nå sin målsättning, att bli ett av världens populäraste och mest fram-
gångsrika spelplattform, är en viral spridning av yttersta vikt. Viral spridning kan leda till en 
brant tillväxtkurva till låga marknadsföringskostnader. Bolaget har sedan grundandet ut-
vecklat sin plattform för att optimera förutsättningarna för att uppnå viral spridning. Det 
bland annat genom att plattformen är byggd kring en teknik som möjliggör för plattformen 
och spelen att effektivt strömmas direkt i webbläsaren, på PC eller i mobiltelefon. Det re-
ducerar i sin tur tröskeln för nya användare att ansluta och den virala spridningen att tillta. 
 
Det finns samtidigt ingen strategi eller teknik som garanterar viral spridning. Allt handlar 
istället om att skapa förutsättningar, vilket vi bedömer att bolaget till stora delar har gjort. 
Det bland annat genom strömningsfunktionaliteten i kombination med det nya gränssnittet 
som gör det ännu enklare att dela innehåll liksom att hitta relevant och populärt innehåll. 
Nästa steg, som bolaget arbetar på nu, är att låta användare skapa innehåll på sidan för att 
sedan öka marknadsföring och parallellt växa viralt. 
 

Ökat antal aktiva användare och intäktstillväxt, nästa tiggers?! 
Vi tror att två triggers i aktien är (i) att antalet aktiva användare börjar kontinuerligt öka och 
(ii) att reklamintäkterna ökar därefter.  
 
Reklam är en vanligt förekommande intäktsmodell bland de mest populära freemium-spe-
len. Reklamintäkterna har hittills varit låga. Det är rimligtvis ett medvetet drag från bolaget 
för at inte störa användarupplevelsen under tillväxtfasen. Men med möjligheten att visa 
reklam på plattformen i videoformat tror vi att dessa kommer växa över tid. Dock är, och 
bör, fokus fortsatt på användartillväxt. Det är i slutändan i stor utsträckning storleken på 
basen av lojala och aktiv användare som avgör storleken på de potentiella intäkterna.  
 

Prognoser 
Den korta historiken medför att en begränsad mängd data finns tillgänglig och därför byg-
ger våra intäktsprognoser på antaganden om avgörande parametrar som antal användare 
och marknadsbegrundade antaganden om genomsnittlig intäkt per användare. Osäker-
heten i våra prognoser är mycket hög. 
 
Nedan visas våra prognoser för nettoomsättningen på helårsbasis under den prognostise-
rade perioden 2021-2025. Givet att antalet återvändande användare i februari 2021 var 
55 257 stycken har vi justerat fram våra intäktsantagande längre bort i framtiden. Som 
framgår modellerar vi med att bolaget kommer upp i en total nettoomsättning under helå-
ret 2021 om cirka 0,3 miljoner kronor.  

Antalet webbesökare och bibehål-
landegrad pekar åter uppåt.  

Reklam är den intäktsmodell där ris-
ken bedöms som lägst.  

Vi modellerar med en exponentiell 
tillväxtkurva i linje med viral sprid-
ning. 
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Samtidigt finns den långsiktiga potentialen kvar. Vi modellerar därför fortfarande med en 
exponentiell tillväxtkurva. Se graf nedan. 
 
Nettoomsättning, basscenario (MSEK) 
  

 

källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Vårt scenario bygger på att bolaget fortsätter fokusera på att bygga en bas av värdefulla 
användare under 2021. Under 2022 har basen av användare växt sig tillräckligt stor för att 
visning av reklam kan intensifieras samtidigt som intresset för betalt innehåll och abonne-
mang tilltar. Fram till december 2025 modellerar vi med att antalet aktiva användare stiger 
till nivåer runt 25 miljoner. Dessa användare genererar i december 2025 en genomsnittlig 
intäkt på fyra kronor efter ett kraftigt uppställ mot slutet av året. Roblox har en ARPU på 
0,42 USD/månad. Den relativt snabba tillväxten i ARPU motiveras av att bolaget har re-
klamintäkter, vilket Roblox saknar. 
 

Stigande personalkostnader med tillväxt i antalet användare 
Nedan visas de antagna justerade EBIT-resultaten över den prognostiserade perioden, 
2021-2025. Som framgår prognostiserar vi ett negativt EBIT-resultat om minus cirka 27 
miljoner kronor för helåret 2021.  
 
Historik och antagna EBIT-resultat i vårt basscenario (MSEK) 
  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  

 
Som framgår modellerar vi också med ett tilltagande negativt EBIT-resultat fram till och 
med 2023. Det eftersom bolaget i vårt antagna scenario utökar marknadsföringen och 
proaktivt bygger ut organisationen för att upprätthålla en snabb takt på vidareutveckling 
och anpassning av erbjudandet. 2025 gör bolaget i vårt scenario ett positivt rörelseresultat 
om drygt 50 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 14,6 procent. EBIT-marginal ju-
sterat för aktiverat arbete samma år antas vara 11,6 procent.   
 
Nedan visas utdrag från den historiska och prognostiserade resultaträkningen. Bolaget blir 
i det antagna scenariot lönsamt på sista raden under 2025. Givet bolagets ambition att bli 
världens största spel/spelplattform med runt 300 miljoner användare kommer också orga-
nisationen behöva proaktivt anpassas. Vi modellerar därför inte med att bolaget gör vinst 
innan dess. 
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Historisk och prognostiserad resultaträkning (MSEK) 
 

 2018/19* 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 0,0 0,1 0,3 2,6 46,6 121,6 334,6 

Tillväxt -79% 343% 135% 742% 1671% 161% 175% 

Totala intäkter 2,8 4,4 4,5 6,5 50,2 125,0 346,2 

Tillväxt 71% 58% 2% 44% 668% 149% 177% 

EBITDA -9,5 -15,4 -21,5 -29,5 -44,5 -42,0 57,5 

Just. EBITDA -12,3 -19,7 -25,7 -33,4 -48,1 -45,4 45,9 

Just. EBITDA-marginal -40843% -14849% -8244% -1269% -103% -37% 14% 

EBIT -9,9 -20,5 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Just. EBIT -12,7 -24,8 -31,5 -39,5 -54,6 -52,1 38,8 

Just. EBIT-marginal -42277% -18677% -10091% -1502% -117% -43% 12% 

EBT -10,1 -20,5 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Just. EBT -12,9 -24,8 -31,5 -39,5 -54,6 -52,1 38,8 

Just. EBT-marginal -43043% -18655% -10091% -1502% -117% -43% 12% 

Resultat efter skatt -10,1 -20,5 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Just. resultat efter skatt -12,9 -24,8 -31,5 -39,5 -54,6 -52,1 38,8 

Just. nettomarginal -43043% -18671% -10091% -1502% -117% -43% 12% 

EPS kr -1,96 -1,70 -1,81 -2,21 -2,88 -2,63 2,68 

EPS (just.) (kr) -2,50 -2,05 -2,09 -2,46 -3,08 -2,81 2,06 

   
 

*16 månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Motiverat värde om 11,6 kronor i basscenariot 
I en ansats att värdera Adventure Box har vi nuvärdesberäknat framtida förväntade kassa-
flöden i vår DCF-modell. Det förväntade kassaflödet under den prognostiserade perioden 
2021-2025 har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 24,4 procent, inkluderat 
ett bolagsspecifikt risktillägg om 9,6 procent. Nuvärdet av det förväntade kassaflödet un-
der denna period är negativt.  
 
För att beräkna evighetsvärdet/restvärdet har vi applicerat en ”exit-multipel”, vilken mots-
varar en jämförelsegrupps (Mobil- och PC-spel) viktade medianvärde för EV/Sales-
multipeln om 3,1x. Denna multipel är upp från 2,6x i den senaste analysen. Restvärdet har 
sedan nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 26,4 procent. Genom denna me-
tod beräknas rörelsevärdet (EV) till cirka 194 miljoner kronor. Till rörelsevärdet har vi adde-
rat en uppskattad nettokassa per den 31 december 2021 om cirka 24 miljoner kronor. Akti-
evärdet hänförligt till aktieägare i moderbolaget beräknas därmed till cirka 218 miljoner 
kronor.  
 
Efter den riktade emissionen beräknas antalet utestående aktier till knappt cirka 15,1 miljo-
ner stycken. Genom att dividera det totala aktievärdet med antalet utestående aktier efter 
tillkommande aktier (3,7 miljoner) från antagna framtida nyemissioner beräknas ett värde 
per aktie om 11,6 kronor (11,7) för de kommande sex månaderna.  
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

DCF värdering        Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) -143  Riskfri ränta, prognostiserad period 0,0%  CAGR, 2020-2025 378,8% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 337  Marknadsriskpremie 7,7%  Just. EBITDA-marginal, 2025 13,7% 

Rörelsevärde (EV) 194  Småbolagspremie 4,6%  Just. EBIT-marginal, 2025 11,6% 
   Beta 1,2x  Exit Sales-multipel (TV) 3,1x 

Kassa 27  Avkastningskrav, EK 14,8%  Skattesats 20,6% 

Räntebärande skuld -3     Bolagsspec. tillägg 65% av Re 

Aktievärde 218  Skattejust. Kreditränta 5,5%  Disk.ränta TV 26,4% 
   Belåningsgrad 0,0%    

Befintligt antal aktier 15,1     Implicita värderingsmult. 

Nya akter efter emissioner 3,7  WACC 14,8%  EV/sales, 2021P 623,0x 

Antalet aktier 18,8  Bolagsspec. tillgägg 9,6%  EV/EBITDA, 2021P n.m. 
      P/S, 2021P 697,8x 

Värde per aktie, basscenario 11,6  Disk.ränta 24,4%  P/E, 2021P n.m. 

    

Källa: Carlsquare prognoser 

 
 
 
 

I vår DCF-modell beräknar vi ett mo-
tiverat värde om 11,7 kronor per ak-
tie i ett basscenario. I ett Bull-sce-
nario beräknas det motiverade vär-
det till 15,4 kronor och i Bear-scena-
riot till 8,0 kronor för de kommande 
sex månaderna. 
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Visualisering motiverat värde per aktie, basscenario (kr)  Visualisering marknadsvärde, basscenario (MSEK) 
  

 

   

  
Källa: Carlsquare  Källa: Carlsquare 

 
Vår värdering i basscenariot motsvarar en implicit EV/Sales-multipel om 73,9x prognosti-
serad försäljning 2022 och 4,2x förväntad försäljning 2023. Mogna mobilspels-företag 
handlas till ett medianvärde för EV/Sales-multipel på prognostiserad försäljning 2021 om 
3,1x. Mogna dataspelsföretag handlas till ett medianvärde för EV/Sales-multipel på pro-
gnostiserad försäljningen 2021 om 9,3x.  
 

Bull och Bear 
För att landa i ett motiverat värde i ett Bull-scenario har vi applicerat en exit-multipel om 
3,4x på den antagna försäljningen 2025 som är uppjusterad till 371 miljoner kronor. I detta 
scenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 15,7 kronor.  
 
I Bear-scenariot har vi applicerat en exit-multipel om 2,7x på den antagna försäljningen 
2025 som är nedjusterad till 301 miljoner kronor. Givet detta scenario landar det motive-
rade värdet på 8,1 kronor per aktie. 
 
Scenarioanalys, olika exit-multiplar och justerad EBIT-marginal (kr) 
 

    

  2,7x 3,1x 3,4x 

371 11,1 13,4 15,7 

335 9,5 11,6 13,6 

301 8,1 9,9 11,7 

   

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Samtliga våra scenarion är avhängiga av att bolaget kan erhålla den finansiering som 
krävs för att expandera verksamheten. 
 

Risker 
Som tidigare nämnts befinner sig bolaget i tidig kommersialiseringsfas. Plattformens mot-
tagande har hittills varit bra, vilket påvisas av tillväxtkurvan i antalet webbesökare och åter-
kommande besökare. Dock behöver bolaget expandera basen av användare till mycket 
högre nivåer för att kunna generera betydande intäkter och tjäna pengar. Att bolaget 
lyckas komma upp i det användarantal som krävs är inte givet. De kommande 12 måna-
derna kommer ge vidare signaler på om bolaget kan konvertera sina användare till beta-
lande användare. Utfall kan bli både bättre och sämre än det scenario vi modellerar för. 
 
Reklaminnehåll styrs i dag av en extern part. Det innebär att bolaget inte kontrollerar vilken 
typ av reklam som visas på hemsidan. Vidare behöver bolaget ha processer och funktioner 
för att säkerställa barns och ungdomars säkerhet på plattformen. Badwill påverkar bolaget 
negativt.  
 
Det är också vår bedömning att bolaget kommer att behöva vidareutveckla plattformen 
och implementera ny funktionalitet. Förseningar är vanligt förekommande i branschen. 
Samma sak gäller nya intäktsmodeller som betalt innehåll och abonnemang.  
 
Bolaget har en strategi som möjliggör en låg anskaffningskostnad via kanaler med CPC-
modeller. Plattformens egenskaper underlättar också för användare att skapa och dela 
sina spel i sina respektive nätverk. Det bör således hålla den genomsnittliga 
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anskaffningskostnaden nere även över tid. Samtidigt kan marknadsföringen behöva inten-
sifieras för att bibehålla tillväxttakten och öka antalet värdefulla användare om inte den 
virala spridningen tar fart. 
 
Bolagets plattform strömmas i webbläsaren på mobila enheter liksom på PC. Det har både 
fördelar och nackdelar. Bolaget kan behöva utveckla en app för vissa marknader. Det ad-
derar ytterligare utvecklingstid och reducerar marginalen då bolaget behöver dela med sig 
till distributör (Apple Store eller Google Play). 
 
För att agera i linje med sina ambitioner behöver bolaget utöka organisationen markant. 
Per den 31 december 2020 uppgick bolagets kassa till 57,5 miljoner kronor. Fler nyemiss-
ioner blir aktuellt i våra scenarion för att finansiera tillväxtplanerna. Framtida kapitalbehov 
är inte garanterade.  
 
Bolaget ser ett behov av att utöka personalstyrkan. Att hitta rätt kompetens är inte alltid 
lätt och kan ta tid. Vidare gäller det att kunna behålla nyckelpersonal.  
 

Referensgrupp - mobilspel 
Nedan visas tidigare nämnda företag som fokuserar på utveckling och publicering av mo-
bilspel.  
 
Mogna mobilspelsutvecklare/publicister (MSEK) 
 

Bolag Land Marknadsv. (MSEK) EV/Sales, 2021P EV/EBITDA, 2021P 

Com2uS Corp KR 15 216 2,0x 8,0x 

G5 Entertainment AB  SE 3 894 2,6x 9,8x 

Glu Mobile Inc US 18 570 3,1x 19,5x 

Rovio Entertainment Oyj FI 5 358 1,2x 6,8x 

Stillfront Group AB  SE 30 094 5,3x 14,6x 

Zynga Inc US 92 288 3,1x 13,2x 

MAG Interactive AB  SE 1 010 3,3x NaN 

Median  15 216 3,1x 11,5x 

Average  23 776 2,9x 12,0x 

Max  92 288 5,3x 19,5x 

Min  1 010 1,2x 6,8x 

     

Källa: Refinitiv Eikon 

 

Referensgrupp – PC-spel 
Nedan visas tidigare nämnda företag som fokuserar på utveckling och publicering av PC-
spel.  
 
PC-spelsutvecklare/publicister (MSEK) 
 

Bolag Land Marknadsv. (MSEK) EV/Sales, 2021P EV/EBITDA, 2021P 

Activision Blizzard Inc US 598 620 7,0x 15,9x 

Electronic Arts Inc US 315 341 5,9x 16,6x 

Take-Two Interactive Software Inc US 166 932 5,5x 21,2x 

Ubisoft Entertainment SA FR 80 076 3,9x 9,3x 

CD Projekt SA PL 49 512 11,8x 17,1x 

Embracer Group AB SE 91 398 9,3x 22,2x 

Paradox Interactive AB  SE 20 376 10,4x 16,7x 

Frontier Developments PLC GB 12 412 11,6x 28,7x 

Remedy Entertainment Oyj FI 5 426 11,2x 30,4x 

Median   80 076 9,3x 17,1x 

Average  148 899 8,5x 19,8x 

Max  598 620 11,8x 30,4x 

Min  5 426 3,9x 9,3x 

        

Källa: Refinitiv Eikon 
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Räkenskaper och nyckeltal 
 
Resultaträkning (MSEK) 
 

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

Nettoomsättning 0,1 0,0 0,1 0,3 2,6 46,6 121,6 334,6 

Aktiverat arbete 1,4 2,4 3,9 4,0 3,7 3,4 3,1 2,9 

Övriga rörelseintäkter 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 8,7 

Totala intäkter 1,6 2,8 4,4 4,5 6,5 50,2 125,0 346,2 

Övriga externa kostnader -0,4 -5,1 -9,4 -9,1 -15,6 -53,4 -86,3 -108,2 

Personalkostnader -2,0 -7,2 -10,5 -16,9 -20,4 -41,3 -80,7 -180,6 

Av- och nedskrivningar 0,0 -0,4 -5,1 -5,8 -6,1 -6,4 -6,7 -7,1 

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EBIT -0,7 -9,9 -20,5 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Just. EBIT -2,2 -12,7 -24,8 -31,5 -39,5 -54,6 -52,1 38,8 

EBITDA -0,7 -9,5 -15,4 -21,5 -29,5 -44,5 -42,0 57,5 

Just. EBITDA -2,2 -12,3 -19,7 -25,7 -33,4 -48,1 -45,4 45,9 

Finansnetto 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EBT -0,8 -10,1 -20,5 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Just. EBT -2,3 -12,9 -24,8 -31,5 -39,5 -54,6 -52,1 38,8 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter skatt -0,8 -10,1 -20,5 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Just. resultat efter skatt -2,3 -12,9 -24,8 -31,5 -39,5 -54,6 -52,1 38,8 

Hänförligt till moderbolaget -0,8 -10,1 -20,5 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Hänförligt till intressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
        

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

Nettoomsättning 33% -79% 343% 135% 742% 1671% 161% 175% 

Totala intäkter -10% 71% 58% 2% 44% 668% 149% 177% 

EBITDA 9% -1231% -63% -39% -37% -51% 6% 237% 

Just. EBITDA 11% -453% -61% -30% -30% -44% 6% 201% 

EBIT 9% -1287% -107% -33% -30% -43% 4% 203% 

Just. EBIT 11% -472% -96% -27% -25% -38% 4% 174% 

EBT 4% -1246% -102% -33% -30% -43% 4% 203% 

Just. EBT 10% -472% -92% -27% -25% -38% 4% 174% 

Resultat efter skatt 4% -1246% -102% -33% -30% -43% 4% 203% 

Just. resultat efter skatt 10% -472% -92% -27% -25% -38% 4% 174% 

 
        

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

EBITDA-marginal -43% -338% -347% -475% -450% -89% -34% 17% 

Just. EBITDA-marginal -1587% -40843% -14849% -8244% -1269% -103% -37% 14% 

EBIT-marginal -43% -353% -462% -602% -544% -101% -39% 15% 

Just. EBIT-marginal -1588% -42277% -18677% -10091% -1502% -117% -43% 12% 

EBT-marginal -46% -361% -461% -602% -544% -101% -39% 15% 

Just. EBT-marginal -1616% -43043% -18655% -10091% -1502% -117% -43% 12% 

Vinstmarginal -46% -361% -462% -602% -544% -101% -39% 15% 

Just. Vinstmarginal -1616% -43043% -18671% -10091% -1502% -117% -43% 12% 

           
 

Källa: Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MSEK) 
 

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

Anläggningstillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar 19,0 25,0 27,6 31,0 33,3 34,6 35,0 34,6 

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 

Summa anläggningstillgångar 19,1 25,0 27,7 31,1 33,3 34,7 35,1 34,9 

Omsättningstillgångar         

Varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kundfordringar & andra fordringar 0,1 0,8 1,0 0,6 2,3 17,7 39,0 166,1 

Kassa och bank 0,2 10,7 57,5 26,5 11,2 8,5 37,5 30,0 

Summa omsättningstillgångar 0,3 11,5 58,5 27,1 13,5 26,2 76,5 196,1 

Summa tillgångar 19,5 36,4 86,2 58,2 46,8 60,9 111,7 231,0 

Eget kapital         

Aktiekapital 0,1 0,9 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 1,9 

Övrigt eget kapital 8,9 15,0 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

Övrigt tillskjutet kapital 18,8 43,9 108,8 108,8 135,6 197,2 289,7 316,7 

Balanserat resultat -11,5 -27,7 -52,9 -80,2 -115,8 -166,8 -215,5 -165,1 

Eget kapital hänf. till moderbol 16,3 32,1 77,1 49,8 41,2 52,0 95,7 173,2 

Långfristiga skulder         

Långfristiga skulder 1,9 0,7 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Summa långfristiga skulder 1,9 0,7 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Kortfristiga skulder         

Kortfristiga skulder 1,3 3,7 5,9 5,3 2,5 5,8 12,9 54,8 

Summa kortfristiga skulder 1,3 3,7 5,9 5,3 2,5 5,8 12,9 54,8 

Summa skulder 3,2 4,4 9,1 8,4 5,6 8,9 15,9 57,8 

Summa eget kapital och skulder 19,5 36,4 86,2 58,2 46,8 60,9 111,7 231,0 

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

Omsättningstillgångar (exkl. Kassa) -0,9 7,7 52,6 21,8 11,0 20,4 63,7 141,4 

Rörelsekapital, rörelsen -1,2 -3,0 -4,9 -4,7 -0,2 11,9 26,2 111,3 

Rörelsekap./Nettoomsättn. -676% 25813% 39545% 6986% 417% 44% 52% 42% 

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

Current ratio 0,0 3,1 9,9 5,1 5,4 4,5 5,9 3,6 

Quick ratio 0,3 3,1 9,9 5,1 5,4 4,5 5,9 3,6 

Cash ratio 0,2 2,9 9,7 5,0 4,5 1,5 2,9 0,5 
 

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

Nettoskuld(-)/nettokassa (+) -1,7 10,1 54,3 23,4 8,1 5,4 34,4 27,0 

Nettoskuld/EBITDA n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. -0,5x 

Nettoskuld/just. EBITDA n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. -0,6x 

Nettoskuld/EK 10% n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

Skuld/EK 20% 14% 12% 17% 14% 17% 17% 33% 

Soliditet 84% 88% 89% 86% 88% 85% 86% 75% 
 

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

ROA -4% -27% -24% -47% -76% -84% -44% 22% 

ROE -5% -32% -27% -55% -86% -98% -51% 29% 

ROIC -4% -38% -72% -86% -100% -97% -66% 25% 

             
 

Källa: Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (MSEK) 
 

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

Den löpande verksamheten         

Periodens resultat -0,7 -9,9 -18,9 -27,3 -35,6 -50,9 -48,8 50,4 

Av- och nedskrivningar 0,0 0,4 5,1 5,8 6,1 6,4 6,7 7,1 

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring rörelsekapital         

Delta Varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delta rörelsefordringar 0,0 -0,7 -0,6 0,5 -1,7 -15,4 -21,3 -127,1 

Delta  rörelseskulder 0,2 2,5 2,6 -0,7 -2,8 3,3 7,0 41,9 

KF från löp. verk., inkl. delta rör.kap. -0,5 -7,9 -11,9 -21,7 -33,9 -56,6 -56,3 -27,7 

Investeringsverksamheten         

Investeringar i imm. anläggningstillg. -4,1 -6,3 -9,4 -9,2 -8,4 -7,7 -7,1 -6,6 

Investeringar i mat. anläggningstillg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 

Andra investeringar 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från invest.verksam. -4,2 -6,3 -9,4 -9,2 -8,4 -7,8 -7,2 -6,8 

Finansieringsverksamheten         

Nyemission, nettolikvid 5,4 25,9 65,7 0,0 27,0 61,7 92,5 27,0 

Nettoförändring lån & krediter -0,5 -1,3 2,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrig finansieringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utdelningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från fin.sverksam. 4,9 24,6 68,1 -0,1 27,0 61,7 92,5 27,0 
         

Periodens kassaflöde 0,2 10,5 46,8 -31,0 -15,3 -2,7 29,0 -7,5 

Likvida medel, periodens börj. 0,0 0,2 10,7 57,5 26,5 11,2 8,5 37,5 

Likvida medel, periodens slut 0,2 10,7 57,5 26,5 11,2 8,5 37,5 30,0 

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

Kassaflöde, löp.verk/nettoomsätt. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

Kassaflöde, löp.verk/tillgångar n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

Utdelning per aktie (kr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 

Källa: 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 Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


