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UPPDRAGSANALYS 

Suddar ut gränsen mellan 

skapande och spelande   

Stärkt kassa skapar förutsättningar för tillväxt  

Sista kvartalet innebar en riktad nyemission om totalt 4,4 miljoner 

aktier som resulterade i att bolaget tagit in cirka 60 miljoner kronor 

innan transaktionskostnader. Bolaget stärker därmed kraftigt sin 

finansiella situation och lämnar året med en kassa på 57,5 miljoner 

kronor. Med ett kassaflöde innan finansering senaste året på -21,3 

miljoner kronor ser det nya tillskottet ut att skapa finansiell stabilitet 

åtminstonde året ut. Bolaget uppger att man justerat den strategiska 

planen för att utnyttja den nya starka finansiella situationen maxi-

malt i utvecklingen av deras spelplattform.  

Snabbt växande organisation  

I bokslutet rapporterar Adventure Box om en snabbt växande organ-

isation. I december anställdes Michael Bendtsen, en av skaparna av 

spelplattformen KOGAMA, som Creative Director på bolaget. Michael 

Bendtsen har samarbetat nära med Adventure Box under 2020 och 

tar nu steget fullt ut som bolagets nya kreativa ledare. I januari 

adderade bolaget en ny CFO, Sofia Nilsson, med lång och gedigen 

erfarenhet från ekonomipositioner bland annat som VP Grow och 

Head of Accounting hos Nordic Insource Solutions AB och Head of 

Group Control hos Lernia. Kvartalet har även inneburit en ny Senior 

Community Manager, fem utvecklare samt man rekryterar just nu 

ytterligare en roll som Senior User Interface Developer. Samman-

taget beskrivs en organisation som växer kraftigt och skapar förut-

sättningar för det stundande virala genombrottet.   

Ökat fokus på användarbeteenden  

Antalet totala webbsidebesökare har minskat från cirka 1,4 miljoner 

i oktober till cirka 317 000 i januari. Återvändande besökare i januari 

utgör dock 24 procent, vilket ligger ungefär i linje med oktober (25 

procent). Det minskade antalet användare är en medveten strategi 

från bolagets sida där man nu minskar marknadsföringen för att nog-

grant studera användarbeteenden för att skapa förutsättningar för 

den virala tillväxten. Bolaget uppger att omkring 200 000 månatliga 

användare räcker gott för att studera och mäta användarbeteenden. 

Fokuset nu är inte på antal användare utan beteenden, och när dessa 

stämmer överens med förutsättningarna för viral tillväxt kommer 

marknadsföringen öka. Bolaget arbetar nu med en ny funktion i spelet 

som ska öka möjligheten för viral spridning, nämligen Multi Maker. 

Multi Maker utgör ett verktyg som möjliggör spelare att skapa nivåer 

tillsammans, en unik konkurrensfördel för företaget.  
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Källa: Bolaget, Analysguiden. 2018/2019 avser 16 mån.  

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018/2019 2020p 2021p

Nettoomsättning 0.0 0.5 21.0

EBITDA -12.3 -12.0 -15.8

Rörelseres. (ebit) -12.7 -16.0 -20.5

Nettoresultat -12.7 -16.4 -21.0

Vinst per aktie -0.85 kr -1.09 kr -1.40 kr

Omsättningstillväxt - - 4567%

EBITDA-marginal - -2667% -75%

Rörelsemarginal - -3556% -98%

Vinstmarginal - -3644% -100%

P/E-tal -12 -9 -7

EV/ebit -11 -9 -7

P/S-tal 5000 333 7

EV/S-tal 4850 323 7

Kursutveckling senaste året 
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Investeringstes 

Forsätter vässa intäktskällorna  

Nu ligger fokuset främst på att studera användarbeteenden men 

bolaget fortsätter att utveckla intäktsmodellerna. Reklam är redan på 

plats men tonas ner under denna fas. Även plattformsvalutan Adven-

ture Bux är implementerad och bolaget drar nu viktiga lärdomar hur 

den kan nyttjas maximalt i framtiden. Abonnemangsmodellen är 

ännu inte på plats men kommer troligt likna Roblox, med ett 

månadsabonnemang på omkring 20 USD. Bolaget har tidigare 

framhållt en målsättning om 5 USD i intäkter per aktiv användare 

vilket har potential att skapa en stark omsättningsökning i takt med 

att användarantalen växer. Under 2020 kommunicerades en 

målsättning om 1,5 miljarder USD i omsättning inom 7 år, vilket 

implicerar cirka 300 miljoner aktiva användare per månad.  

Tillväxt framför intäkter  

Trots höga ambitioner om betydande omsättning kommande år ligger 

det initiala fokuset på att hitta rätt användarbeteenden och skapa 

stark tillväxt. Konkurrenten Roblox tog cirka 3 år på sig att komma 

upp till målet om 5 USD per användare, vilket kan vara en grov rikt-

punkt även för Adventure Box. Vi ställer ner våra prognoser för 

betydande intäktsökningar under 2021 och ser snarare tilltagande 

exponentiell tillväxt från 2022-2023. Antagen nettoomsättning 2022 

är 33 miljoner kronor, vilket om vi ställer ner intäkter per användare 

till 2,5 USD (~21 kronor) innebär omkring 1,5 miljoner månatliga 

användare, en siffra som ser ambitiös ut men fortfarande fullt möjlig.   

Utrymme för höga värderingar  

Den största konkurrenten, Roblox, närmar sig nu en börsnotering och 

väntas värderas kring 29,5 miljarder USD med intäkter första tre 

kvartalen under 2020 på 613,9 miljoner USD. Antar vi en årlig 

omsättning på 800 miljoner dollar innebär det att bolaget värderas 

till cirka 37 gånger omsättningen. En liknande värdering för Advent-

ure Box om bolaget når våra prognosisterade intäkter om 33 miljoner 

kronor 2022 innebär en tiodubbling i aktievärde. Jämförelsen är 

haltande men ger en fingervisning åt potentialen inom branschen.  

Mycket är osäkert och vår främsta trigger för att ställa ner säkerhets-

marginalerna är att bolaget börjar uppvisa betydande intäkter. Vi 

fortsätter värdera bolaget med hög säkerhetsmarginal och 15 

procents diskonteringsränta. En genomsnittlig årlig tillväxt 2021-

2025 på 180 procent, en evighetstillväxt på 2,5 procent och 

varierande exit-mulitpel på EBITDA ger oss ett fortsatt motiverat 

värde, på 12-18 månader sikt, på 11-13 kronor. Störst risk ser vi i en 

fördröjning innan bolaget når viral tillväxt, ökande kostnader och en 

oförmåga att drastiskt öka intäkterna.  

Potential för aggressiv tillväxt  
Nettoomsättning 2018/2019 – 2023P, i miljoner kronor.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Tillväxt främsta fokuset  
Resultat före avskrivningar, EBITDA, 2018/2019 – 2023, i miljo-

ner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Viral tillväxt ger miljontals spelare 
Antagen intäkt per användare och måntaliga användare 

(MAU) för att nå nettoomsättningsprognos, 2022-2024.   

 

Källa: Bolaget 
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Om Adventure Box  

Adventure Box Technology AB (Adventure Box eller bolaget) är ett 

teknologiföretag inom spelbranschen som erbjuder en online-

plattform för skapande, delande och spelande av 3-D spel. 

Plattformen är unik i att den skiljer sig från jämförbara plattformar 

då den är helt strömningsbaserad, vilket innebär att spelaren inte 

måste installera spelet på sin dator innan utan kan använda 

plattformen direkt i webbläsaren.  

Spelplattformen utgör en digital samlingsplats där användare kan 

skapa, dela och spela egna voxel-spel. Stort fokus för företaget är att 

möjliggöra en enkel och rolig skapandeprocess med hjälp av intuitiva 

verktyg och funktioner. Det stora fokuset på skapande innebär att 

likheter kan ses med exempelvis Youtube och Soundcloud, som är 

baserade på delandet av användarskapat video och ljud. Bolagets 

teknologi möjliggör högeffektiv streaming med låga bandbredds-

krav, vilket innebär en konkurrensfördel då jämförbara tjänster 

kräver högre bandbreddskrav. Bolagets patenterade strömningsbara 

3-d teknologi har därtill fler användningsområden, såsom 

webbutveckling och byggbranschen, och bolaget kommer i framtiden 

erbjuda konsultering och licensering inom detta.  Adventure Box 

noterades i december 2019 och har sedan sin start fokuserat kraftigt 

på att utveckla teknologin och öka användar-antalen. Netto-

omsättning under räkenskapsåret som slutade 2019 uppgick till 30 

tusen kronor, huvudsakligen hänförligt till reklamintäkter. Under 

2020 räknar bolaget med att ha fyra olika intäktsmodeller 

implementerade på plattformen.  

 

 

 

 

Adventure Box leds av VD Christopher Kingdon, med bred erfarenhet 

från tidigare startups och bland annat Ericsson. I ledningen återfinns 

även stark tekniskt kunnande och erfarenhet i Cléo Hayes-McCoy och 

Dan Greening, CTO respektive COO. Hayes-McCoy grundade bolaget 

tillsammans med Christopher Kingdon och har bland annat utvecklat 

en 3D-motor till Stanford partikelaccelerator. Dan Greening anslöt 

sig till bolaget 2019 och har erfarenhet av att grunda och sålt tre bolag 

i Silicon Valley. Styrelsen leds av Örjan Frid, företagsledare med 

erfarenhet som bland annat VD för Apotekstjänst AB och Eniro. 

Styrelsen som helhet kännetecknas av entreprenörer och företags-

ledare med bred erfarenhet och av tidigare styrelseledamöter och 

VDar verksamma i en lång rad större, innovativa bolag. Bolaget har 

idag omkring 2000 aktieägare.  

Plattform för skapande och delande 
Adventure Box spelplattform utgör en digital samlingsplats för 

användare att spela, skapa och dela med sig av egengjorda 

spel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Unik streamingteknologi 
Bolaget särskiljer sig från konkurrenter såsom Roblox genom 

sin teknikplattform vilket möjliggör att streama spelet direkt 

till webbläsaren.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Källa: Bolaget 

Grundare största aktieägare 
Största ägare i procent. Källa: Bolaget, 2020-11-20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Kingdon 5,88%

Cléo Hayes McCoy  5,56%

Theodor Jeansson 5,30%

Lorang Andreassen 3,25%

Cloverhill Holdings Ltd 2,71%

Peter Lönnqvist, med bolag 2,51%

Peter Hamberg och Hamberg invest 2,19%

Hans Ternbrant 1,95%

Joachim Odqvist 1,37%

ASKE Invest 1,28%

Göran Ofsen 1,19%

Jonas Nordström 1,14%

Palmstierna Invest 1,09%

Övriga

Totalt 100,00%
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Vad är Voxel-teknik? 

Spelen på bolagets plattform bygger på voxel-3D-modeller. En voxel  

är en kvadrat i ett tredimensionellt rutnät och kan liknas med en 

byggsten. Spel baserade på voxel-modeller har ökat i popularitet de 

senaste åren, med flera etablerade spel som använder sig av tekniken 

i dagsläget. Minecraft är troligtvis det mest kända exemplet, med 126 

miljoner spelare per månad i maj 2020. Det svenskutvecklade spelet 

såldes till Microsoft 2014 för omkring 2,5 miljarder dollar. Ett annat 

exempel på liknande plattform är Roblox, en spelplattform med 146 

miljoner månatliga spelare per april, 2020. Roblox nyttjar samma 

voxel-3d-teknik men spelet måste laddas ner för att spelas, något som 

kan antas öka trösklarna för att börja spela. Andra exempel på spel 

som nyttjar voxel-3d-teknik är Cube World (Picoroma, Microsoft), 

Lego Worlds (Traveller’s Tales of Warner Bros) och Sector’s Edge 

(Rocket Skeleton och Vercidium).  

Allt populärare teknik för spel 
Spel baserade på voxel-3d modeller har ökat i popularitet senare år och två exempel på stora 

spel som använder tekniken är Minecraft och Roblox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget  

Marknaden  

Enligt en studie av Newzoo, ett bolag som analyserar spel-branschen, 

omsatte den globala spelbranschen omkring 150 miljarder USD år 

2019 och förväntas växa med ungefär mellan 8 och 10 procent per år 

till ungefär 190 miljarder USD 2021. För att sätta detta i jämförelse 

omsätter spelbranschen dubbelt så mycket som filmbranschen och 

åtta gånger så mycket som musikbranschen. Ett företag där viss 

jämförelse med Adventure Box går att göra är Roblox, ett spel som 

först gavs ut 2006. Roblox är likt Adventure Box i den mån att det rör 

sig om voxel-3d-modeller, dock behöver Roblox laddas ned till datorn 

och strömmas därmed inte direkt i webbläsen. Roblox värderas i 

dagsläget till mellan uppemot 30 miljarder USD och har omkring 150 

miljoner månatliga aktiva användare i dagsläget.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Marknaden växer kraftigt 
Spelbranschen är idag större än både musik och video och 

växer 12 procent årligen, för att nå 190 miljarder USD år 

2019. Storlek på respektive marknad i miljarder USD.  

 
 

Källa: Bolaget, Grand View Research, MarketWatch  
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Affärsmodell 

Adventure Box har affärsidé grundar sig i fyra huvudsakliga 

intäktsmodeller varav två av dem är implementerade i dagsläget. Den 

första är reklam i form av stillbilder, banners, och sedan i juni även 

videoannonser. Adventure Box reklamintäkter per tusental reklam-

visningar har varierat från att ha inbringat 106 kr i oktober 2019 till 

att i slutet av oktober uppgå till 13 kronor. Bolaget förväntar sig att i 

takt med att antalet besökare ökar samtidigt som plattformen 

förbättras kommer reklamintäkterna öka. Den andra intäktsmodellen 

som bolaget under året har implementerat är betalt innehåll. Detta 

innebär i dagsläget plattformsvalutan Adventure BUX. Genom att 

växla riktiga pengar till spelavalutan kan spelare använda denna för 

att köpa olika föremål i spelet. Dessa föremål kan exempelvis vara 

vapen, kläder, egenskaper och dylikt till sin avatar i spelet. Betalt 

innehåll i spel är en väletablerad intäktsmodell inom spelbranschen 

och utgör en allt större del av många spelföretags affärsmodeller. 

Exempelvis inbringade Fortnite, ett dataspel inte direkt jämförtbart 

med Adventure Box men även det med betalt innehåll, intäkter 

omkring 1,8 miljarder USD 2019 trots att spelet är gratis.  

Fyra väletablerade intäktsmodeller i branschen 
Adventure Box affärsidé grundar sig i fyra huvudsakliga intäktsmodeller, vilka är väl 

etablerade i branschen och har visat sig lönsamma.   

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget 

Adventure Box ämnar även att implementera abonnemangs-modeller 

i form av Adventure Box Pro där spelare kan köpa teckna abonn-

emang i gengäld för exempelvis bättre verktyg, fler möjligheter till 

skapande och andra fördelar. Ytterligare ett abonnemang, Adventure 

Box Academy, kommer innehålla utbildning till spelare för att 

förbättra deras speldesignfärdigheter. Bolaget meddelar att proto-

typutveckling för denna intäktsmodell har startat under det andra 

kvartalet. Roblox, det närmast jämförbara bolaget nämnt innan, 

erbjuder i dagsläget tre abonnemangstyper med en månatlig kostnad 

om 4,99, 9,99 och 19,99 USD. Slutligen kommer bolaget implem-

entera ett intäktsdelningssystem under de kommande åren. Intäkts-

delning innebär att bolaget kommer dela de intäkter som exempelvis 

ett spel inbringar med kreatören av spelet. Detta har redan påbörjats 

i begränsad omfattning och bolaget kommer satsa på att automatisera 

detta framöver. Detta kan innebära exempelvis intäkter från betalt 

innehåll eller reklam. Denna modell ger viktiga incitament till 

kreatörer att skapa spel i Adventure Box plattform och ökar därmed 

både värdet i spelplattformen och spelarantalen. Detta är en väl 

beprövad modell som bland annat Roblox och Youtube använder 

aktivt idag. Roblox förväntas ha betalat ut omkring 100 miljoner USD 

till kreatörer under 2019.  
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Risker 

Bolaget står inför ett antal risker både långsiktigt och i närtid. 

Finansiering ser i dagsläget inte ut att vara ett problem för bolaget 

med en stärk kassa på cirka 57 miljoner kronor. Det är dock tänkbart 

att i takt medatt plattformen växer så behövs mer personal och större 

investeringar i plattformen som påverkar kassaflödena negativt. Med 

tanke på att det främsta fokuset ligger på användartillväxt i första 

läget så kan ytterligare finansiering komma att behövas under 

kommande år med utspädning av aktieantalet som följd. 

Trots en på många sätt nyskapande och unik plattform har Adventure 

Box ännu inte bevisat sin förmåga att skapa betydande intäkter från 

plattformen. Trots att användartillväxten förväntas vara stor så kan 

uteblivna nya intäktskällor eller svalt intresse från spelare för abonn-

emang och dylikt innebära förändrad lönsamhet. Detta, kombinerat 

med svällnade kostnadsmassa för underhåll av spelplattformen, kan 

innebära att bolagets förmåga att generera positiva kassaflöden är 

långt bort.  

Bolaget är aktivt på en kraftigt växande bransch med stor konkurrens-

utsättning. Trots bolaget unika ställning med sin streamingteknologi 

finns möjligheten att andra aktörer skapar liknande lösningar. Därtill 

förändras användarbeteenden snabbt och preferenser kan ändras 

som gör att bolagets plattform inte når det större genomslaget som 

väntat. 
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock 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. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström  

 


