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UPPDRAGSANALYS 

Jobbar enligt plan mot   

viral spridning 

Över 125 förbättringar under kvartalet 

Det tydliga fokuset på att förbereda och förbättra plattformen inför 

viral spridning är synligt under kvartalet. Hela 12 uppdateringen har 

genomförts i plattformen de senaste månaderna och dessa innehåller 

totalt 125 förbättringar av spelupplevelsen för användarna. Flera av 

förbättringarna har genomförts för att förenkla socialt spelande. 

Detta innebär bland annat att bolaget infört en symbol som tydliggör 

vilka spel som har aktiva användare just nu, det har blivit lättare att 

se vilka figurer som är spelare och en ny karta där spelare enkelt kan 

lokalisera andra spelare. Därtill har en Plaza-värld lanserats, som för-

enklarar mötet mellan spelare samt har speldelning förenklats. Ge-

nomgående är det tydligt att det sociala elementet i spelandet ligger i 

fokus och det är uppmuntrande att se den höga uppdateringstakten.  

Det kreativa beteendet tar fart  

Ett tydlig fokus har varit att skapa förutsättningar för spelarna att kre-

ativt utforma spelen och världarna som de vill, vilket väntas öka san-

nolikheten för viral spridning. Detta beteende är dels synligt på anta-

let skapade spel av användarna, dels i antalet importerade 3D-mo-

deller till plattformen. Spelarna själva skapar 3D-modellerna och im-

porterar de till spelet för användning i de olika världar som skapas. 

Ett exempel är funktionen att importera en egendesignad sköld, vilket 

använts av spelare för att skapa modeller av bland annat drakar och 

drönare. Sammantaget bådar det gott för den kommande virala till-

växten att funktionerna bolaget skapar inte bara används av nuva-

rande spelare utan också expanderas på och vidareutvecklas.  

Förstärker styrelsen med industriveteran 

Efter kvartalets utgång meddelade bolaget att Rikard Herlitz valts in 

i styrelsen till Adventure Box. Rikard Herlitz har lång erfarenhet från 

dataspelsbranschen och har ett brett branschnätverk som kommer 

stärka bolagets styrelse ytterligare. Rikard Herlitz kommer tidigare 

från en roll som Director of Engineering på Google och har även 

arbetat som teknikchef för Mojang, bolaget bakom succéspelet 

Minecraft. Därtill har bolaget under kvartalet adderat Sofia Nilsson, 

som heltids-CFO, med flera års erfarenhet från ledande ekonomi-

roller. Sammantaget stärks den redan breda kompetensen i styrelse 

samt ledning och bolaget är ännu bättre rustat för den kommande 

tillväxtresan.  
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Nettoomsättning 0,1 0,3 1,5 31,5

Just. EBITDA -20,0 -31,9 -52,5 -51,9

Just. Rörelseres. (ebit) -25,1 -39,1 -60,5 -60,9

Just. Nettoresultat -25,1 -39,8 -61,3 -61,8

Just. Vinst per aktie -1,66 kr -2,64 kr -4,06 kr -4,09 kr

Omsättningstillväxt - 200% 400% 2000%

EBITDA-marginal - -10637% -3499% -165%

Rörelsemarginal - -13037% -4032% -193%

Vinstmarginal - -13270% -4085% -196%

P/E-tal -4 -3 -2 -2

EV/ebit -2 -1 -1 -1

P/S-tal 1012 337 67 3

EV/S-tal 558 186 37 2

Kursutveckling senaste året 
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Investeringstes 

Användarsiffror stabilt kring 200 000  

Antalet webbsidebesökare under mars uppgick till 208 634, en siffra 

som ökade till 213 320 under april. Antalet besökare har legat relativt 

stabilt sedan februari på kring 200 000, vilket är enligt bolagets plan. 

Detta framhålls som nog med användare för att kunna dra lärdomar 

och skapa de förutsättning som krävs för viral spridning. Återvän-

dande besökare i april var cirka 48 500 och 50 procent utgjordes av 

köpt trafik. Sammantaget är det svårt att dra några lärdomar av an-

vändarsiffrona i det här läget men uppmuntrade att se är att tiden an-

vändarna lägger i spelet kraftigt, från 2:05 minuter i september till 

7:24 minuter i mars. Även andel användare från sociala medier har 

ökat med hela 624 procent de senaste sex månaderna, ett tecken på 

potentialen i den virala spridningen.   

Tydlig plan utstakad  

Bolaget väljer att inte ge några prognoser för när den virala tillväxten 

kommer att ta fart men det finns lite att utläsa i vd-ordet i senaste 

rapporten. Där framhålls det att fokuset under Q2 och Q3 kommer 

vara att möjliggöra gemensamt skapade, även på mobiler och surf-

plattor. Q4 kommer fler funktioner inkluderas som breddar innehål-

let på plattformen och Q1 2022 ska fler visuella stilar adderas. Slutli-

gen skriver bolaget att under Q2 2022 ska bolaget ha kommit långt 

med modellen för intäktsdelning, vilket rimligtvis bör betyda att in-

täkterna förväntas börja komma här. Redan idag säljer användare 

sina 3D-modeller till andra användare och plattformsvalutan, Adven-

ture BUX, används därmed aktivt redan nu.   

Spännande stadie i utvecklingen  

Bolaget befinner sig för närvarande i ett spännande stadie i sin ut-

veckling. Plattformen förbättras kontinuerligt och användarna börjar 

alltmer uppvisa det beteende som bolaget letar efter inför den virala 

spridningen. Kommande kvartalen förväntar vi oss att utvecklingen 

fortsätter på samma spår för ett potentiellt kommersiellt genomslag 

nästkommande år. 

Vi upprepar vår riktkurs på 11–13 kronor efter första kvartalet. Störst 

triggers i närtid är återigen när bolaget lämnar nuvarande utveckl-

ingsstadiet och besökarantalen börjar öka igen. Kopplat till detta 

kommer också nyheter kring bolagets intäktsmodeller vara en tydlig 

trigger för aktiekursen, särskilt kring det efterlängtade intäktsdel-

ningsystemet. Risken är fortsatt stor och osäkerheterna många men 

lyckas bolaget skapa den virala spridningen kan tillväxten bli ännu 

högre. Under fjolåret kommunicerade bolaget ett mål om att nå 1,5 

miljarder USD i omsättning inom 5–7 år, något som bör ge en indi-

kation kring potentialen i affärsmodellen. Bolaget lämnar kvartalet 

med en välfylld kassa som ser ut att räcka minst året ut.  

Användare enligt plan  
Totalt antal besökare, återvändande användare och antal be-

sökare från köp trafik januari-april 2021.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Stark finansiell situation   
Kassa och kassaflöde, Q1 2020-Q1 2021, i miljoner kronor.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget,  

 

Kraftig viral tillväxt väntas  
Nettoomsättning, 2020–2023, i miljoner kronor.   
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Prognoser & värdering 

Nettoomsättning 

Adventure Box befinner sig fortfarande i ett förkommersiellt stadie 

och intäkterna under kvartalet var 0,0 miljoner kronor (0,0). Netto-

omsättningen under helåret 2020 kom in på 0,1 miljoner kronor, hän-

förligt till reklamintäkter. Intäkterna förväntas öka så fort den virala 

spridningen tagit fart och bolaget maximerar marknadsföringsinsat-

serna. När detta sker är något svårprognostiserat men vi räknar med 

att intäkterna börja komma från och med nästkommande år. Vi juste-

rar våra prognoser för intäkterna något och justerar dem från inneva-

rande år till nästa. Detta innebär att årets omsättning väntas bli lik-

nande som 2020, kring 0,4 miljoner kronor, för att tillta under 2021 

och växa exponentiellt från 2022. Vi räknar med en genomsnittlig år-

lig tillväxt 2021–2025 på 262 procent och en omsättning 2025 på 

257,5 miljoner kronor. Prognoserna är i detta läge förenade med stor 

osäkerhet men lyckas bolaget nå den exponentiella tillväxt som lik-

nande bolag gjort bör det inte anses vara orimligt. Intäktsprogno-

serna är baserad på en antagen genomsnittlig intäkt per kund och 

långsiktig användartillväxt.  

Kostnader  

Rörelsekostnaderna för 2020, exkluderat avskrivningar, uppgick till 

cirka 19,9 miljoner kronor och bolaget rapporterade ett resultat på -

20,5 miljoner kronor. Första kvartalet uppgick samma kostnader till 

cirka 5,6 miljoner kronor. Det är rimligt att den kraftiga tillväxt som 

väntas kommer åtföljas av skarpt ökande marknadsföringskostnader 

och även ökande personalkostnader för att möta den större efterfrå-

gan. Vi antar att totala kostnader ökar i genomsnitt kring 40–50 pro-

cent årligen kommande åren, visserligen från relativt låga nivåer. 

Detta innebär en EBITDA-marginal som på sikt rör sig mot 40 pro-

cent och en rörelsemarginal kring 30 procent. Vi ser en vändning mot 

positivt resultat som tänkbart år 2025.  

Värdering 

Vi upprepar vårt motiverade värde för Adventure Box på 11–13 kro-

nor på 12–18 månader sikt. Detta är beräknat på en DCF-värdering 

över prognosperioden 2021–2025, ett evighetsvärde samt varierar 

med en exit-multipel på 3–5 gånger sista årets EBITDA-resultat. Ge-

nomsnittliga tillväxten mellan 2021 och 2025 är 418 procent. Värde-

ringen inkluderar även i detta läge en stor säkerhetsmarginal. Osä-

kerheten är ännu stor men när bolaget uppvisar en begynnande viral 

tillväxt och intäkterna tilltar kommer värderingen troligt höjas avse-

värt. Riktkursen ovan innebär en aktiekurs kring 200 miljoner kro-

nor, vilket bör ses lågt jämfört med konkurrenter. Vi avvaktar dock 

med att göra några större förändringar tills osäkerheten är lägre. Ris-

ken är fortsatt hög.  

 

418 procent genomsnittlig tillväxt 
Nettoomsättning 2020-2025P, i miljoner kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

 

Vänder till lönsamhet 2025    
Justerat rörelseresultat, 2020-2025P, i miljoner kronor.     
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Upprepar riktkurs  
DCF-värdering av Adventure Box.    
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Om Adventure Box  

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

teknologiföretag inom spelbranschen som erbjuder en online-platt-

form för skapande, delande och spelande av 3D-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 webb-

läsaren.  

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 lik-

heter kan ses med exempelvis Youtube och Soundcloud, som är base-

rade på delandet av användarskapat video och ljud. Bolagets tek-

nologi möjliggör högeffektiv streaming med låga bandbredds-krav, 

vilket innebär en konkurrensfördel då jämförbara tjänster kräver 

högre bandbreddskrav. Bolagets patenterade strömningsbara 3D-

teknologi har därtill fler användningsområden, såsom webbutveckl-

ing och byggbranschen, och bolaget kommer i framtiden erbjuda kon-

sultering och licensering inom detta.   

Adventure Box noterades i december 2019 och har sedan sin start fo-

kuserat kraftigt på att utveckla teknologin och öka användarantalen. 

Nettoomsättning under räkenskapsåret som slutade 2020 uppgick till 

100 tusen kronor, huvudsakligen hänförligt till reklamintäkter. Ad-

venture Box affärsidé grundar sig i fyra huvudsakliga intäktsmo-

deller. Dessa är reklam, köpt spelinnehåll, abonnemangstjänster och 

slutligen intäktsdelning. Flera intäktsmodeller är på plats idag och ut-

vecklas och optimeras för den kommande väntade virala tillväxten.  

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 

Michal Bendtsen, CTO respektive CPO. Hayes-McCoy grundade bo-

laget tillsammans med Christopher Kingdon och har bland annat ut-

vecklat en 3D-motor till Stanford partikelaccelerator. Michal 

Bendtsen har 25 års erfarenhet från spelbranschen där han bland an-

nat skapat digitala strategier för LEGO, varit delaktig i grundandet av 

det framgångsrika filmskaparspelet Movie Star Planet och grundat 

spelplattformen KOGAMA. Styrelsen leds av Örjan Frid, företagsle-

dare med erfarenhet som bland annat VD för Apotekstjänst AB och 

Eniro. Styrelsen som helhet kännetecknas av entreprenörer och före-

tagsledare med bred erfarenhet samt av tidigare styrelseledamöter 

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

har idag omkring 2000 aktieägare. Under kvartalet stärktes organi-

sationen med en ny CFO, Sofia Nilsson, samt en ny styrelseledamot, 

Rikard Herlitz, med erfarenhet från bland annat Google och Mojang.  

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, 2021-04-04 
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Risker 

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

siering ser i dagsläget inte ut att vara ett problem för bolaget med en 

stark kassa på cirka 48,8 miljoner kronor. Det är dock tänkbart att i 

takt med att plattformen växer behövs mer personal och större inve-

steringar i plattformen som påverkar kassaflödena negativt. Med 

tanke på att det främsta fokuset ligger på användartillväxt i första lä-

get 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 kan ute-

blivna 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 inom en kraftigt växande bransch med stor konkur-

rens-utsättning. Trots bolaget unika ställning med sin streamingtek-

nologi 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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner 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  

 


