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UPPDRAGSANALYS 

Skapar förutsättningarna 

för kraftig viral spridning 

Fortsatt stark kassa  

Adventure Box befinner sig fortsatt i ett förkommersiellt stadie där 

fokus ligger på utveckling av plattformen inför stundande viral 

spridning. Totala intäkter under kvartalet uppgår till 1,7 miljoner 

kronor (1,3), där nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgår 

till cirka 0,2 miljoner kronor (0,2). Bolaget gör ett rörelseresultat på -

4,7 miljoner kronor (-3,2), där personalkostnaderna förklarar 

differensen då organisationen växt senaste året. Kassaflödet uppgår 

under kvartalet till -6,1 miljoner kronor (5,1), där fjolårets kassaflöde 

stärktes genom en kapitalanskaffning. Bolaget lämnar kvartalet med 

en kassa på 42,6 miljoner kronor och är därmed finansierade för den 

överskådliga framtiden framför oss.  

Fullt fokus på multimaker-versionen  

Stort fokus de senaste månaderna har legat på utvecklingen av den 

helt nya version av Adventure Box spelet. Denna version, kallad 

multimakern, kommer att möjliggöra en ny nivå av socialt spelade där 

alla användare har möjligt att skapa spelupplevelsen tillsammans. 

Bolaget har påbörjat tester av denna med lovande resultat och arbetet 

kommer fortskrida med successivt större speltester. Den starkt 

positiva feedbacken i detta läge bådar gott och multimakern ser ut att 

kunna utgöra ett nyckelverktyg för att uppnå den virala spridningen 

bolaget siktar på. Parallellt med detta fortsätter bolaget uppdatera 

den befintliga plattformen och har släppt hela 14 publika 

förbättringar under kvartalet. Det gäller bland annat förbättringar till 

shoppen, bättre inloggningsmöjligheter samt förbättrade chatt-

funktioner.  

Uppnår låga tillväxtkostnader  

I linje med den utstakade strategin har det totala antalet besökare 

under kvartalet legat relativt stabilt kring 200 000. Då bolaget fortsatt 

försöker skapa optimala förutsättningar för den virala spridningen 

räcker denna siffra väl för att testa och förbättra funktioner samt mäta 

viktiga KPIer. Andel åtvändande besökare i slutet av kvartalet låg på 

23,3 procent, en siffra som minskade marginellt till 19 procent i juli. 

Positivt att se redan i detta läge är att bolaget fortsätter upprätthålla 

låga kundanskaffningskostnader, vilka uppgick till 0,25 kronor under 

juli månad. Detta utgör en av branschens absolut lägsta 

kundanskaffningskostander, ett tydligt bevis på styrkan i bolagets 

patenterade streamingteknik. Avkastningen på kraftigt ökad 

marknadsföring när plattformen är redo bör därmed bli stor.   
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Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021P 2022P 2023P

Nettoomsättning 0,1 0,2 1,5 31,5
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EBITDA-marginal - -12315% -2769% -143%

Rörelsemarginal - -15915% -3302% -175%

Vinstmarginal - -16265% -3356% -178%

P/E-tal -3 -3 -2 -1

EV/ebit -2 -1 -1 -1

P/S-tal 826 413 55 3

EV/S-tal 433 216 29 1

Kursutveckling senaste året 

4,50

6,50

8,50

10,50

12,50

14,50

16,50

18,50

ADVBOX OMXSPI

kr



Adventure Box Technology  

 

 

Analysguiden 

30 augusti 2021 

 

2 

 

Investeringstes 

Följer tydlig strategi   

I rapporten efter det första kvartalet la bolaget ut en plan för 

kommande kvartal där fokus under andra och tredje kvartalet skulle 

ligga på ökad funktionalitet för spelare att skapa spel tillsammans. 

Det pågående arbetet med multimaker fyller exakt den rollen och det 

är uppmuntrande att se att bolaget ligger enligt plan. Framåt-

blickande förväntar vi oss kvartal med ytterligare stora plattforms-

förbättringar och en bredare lansering av multimakern. Första 

halvåret 2022 väntas fokus ligga på intäktsdelning med kreatörer 

vilket rimligtvis innebär att bolaget här börjar uppvisa ökande 

nettoomsättning. Den breda erfarenheten och kunskapen i ledningen, 

kombinerat med en tydligt utstakad tillväxtplan, bådar gott för 

framtiden för Adventure Box.   

Streaming skapar låga kundanskaffningskostnader   

Det faktum att bolagets spel streamas direkt i webbläsaren, utan 

nedladdning, skapar förutsättningar för de mycket låga kund-

anskaffningskostnader bolaget uppvisar. Som nämnt tidigare låg 

dessa under juli på endast 0,25 kronor. Jämfört med branschen i stort 

är detta väldigt låga kostnader, där en genomsnittlig kundanskaff-

ningskostnad för exempelvis mobilspel kan ligga ett närmare 15–20 

kronor. Långsiktigt stavas framgången naturligtvis återkommande 

och betalande användare men det faktum att bolaget lyckas uppnå 

dessa kostnader redan nu är starkt positivt. Detta innebär att när 

bolagets plattform är redo för den virala spridningen så kommer 

marknadsföringsinsatserna vara långt mer kostnads-effektiva än 

jämförbara bolag. Detta skapar de förutsättningar som krävs för den 

explosiva tillväxt bolaget siktar på.   

Mycket spännande på horisonten 

Andra kvartalet bjöd inte på några stora överraskningar i bolagets 

siffror eller i nyhetsflödet i stort. Sammantaget kan sägas att bolaget 

levererar enligt den utstakade planen och genomför kontinuerliga 

förbättringar på plattformen. Vi sätter särskild vikt vid arbetet med 

multimakern, något vi tror kommer ha en avgörande betydelse för att 

nå viral tillväxt. Triggers i närtid kommer vara bredare lansering av 

multimakern och publicering av nyckeltal från denna, bibehållen 

kostnadskontroll samt fortsatt låga kundanskaffningskostnader. Vi 

kommer därtill särskilt noga följa utvecklingen med bolagets 

intäktsdelningsfunktion. Vi ser störst risk i dagsläget i ett utdraget 

utvecklingsstadie där bolaget inte når de KPIer som önskas. Detta 

hade kunnat leda till att ytterligare finansiering krävs innan bolaget 

kan gå in i nästa del av sin utveckling. Vi gör mindre förändringar i 

våra långsiktiga estimat men upprepar vårt motiverade värde på 11–

13 kronor per aktie på 12–18 månader sikt.  

Återvändande besökare kring 20% 
Totalt antal besökare och andel återvändande besökare, 

januari 2021-juli 2021, i tusental och procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Kassa på 42,6 miljoner efter kvartal 
Kassa och kassaflöde, Q2 2020-Q2 2021, i miljoner kronor.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

 

Når 200 miljoner inom 5 år 
Nettoomsättning och justerat rörelseresultat 2020-2025P, i 

miljoner kronor.    

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli

Totalt antal besökare Andel återvändade

0,1 0,2 1,5
31,5

86,6

216,6

-25,1 -31,8
-49,5 -55,0 -48,2

16,6

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Motiverat värde: 11–13 kronor 

9,9 7,5

57,5
48,8

42,6

5,1

-2,4

60

-8,2 -6,1

Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

-20

0

20

40

60

80
Kassa Kassaflöde



Adventure Box Technology  

 

 

Analysguiden 

30 augusti 2021 

 

3 

 

Prognoser & värdering 

Nettoomsättning 

Adventure Box befinner sig fortsatt i ett förkommersiellt stadie och 

de totala intäkterna under kvartalet på 1,7 miljoner kronor (1,3) 

utgör främst aktiverat arbete samt en liten del övriga rörelseintäkter. 

Nettoomsättningen under helåret 2020 kom in på 0,1 miljoner 

kronor, hänförligt till reklamintäkter. Vi förväntar oss att netto-

omsättningen kommer öka i takt med att bolaget går in i nästa steg i 

utvecklingen. Det råder fortsatt osäkerhet när detta sker men vi 

behåller våra prognoser om att 2022 kommer bli det inledande året 

på den virala resan. Vi behåller i stort våra prognoser över 

prognosperioden. Detta innebär en nettoomsättning nästkommande 

år på 1,5 miljoner kronor som ökar till strax över 216 miljoner kronor 

år 2025. Detta innebär en genomsnittlig årlig tillväxt mellan 2021 och 

2025 på hela 474 procent. Tillväxten förväntas bli exponentiell i takt 

med att social spridning sker tillsammans med flera väletablerade 

intäktskällor. Trots oerhört ambitiösa siffror så ligger detta ändå klart 

under bolagets ambition om att nå en omsättning på 1,5 miljarder 

USD inom 5–7 år.  

Kostnader  

Rörelsekostnader för bolagets första halvår uppgår till cirka 10,2 

miljoner kronor (6,7), där den stora ökningen hänförs till ökande 

personalkostnader. Vi justerar kostnadsantaganden något för inne-

varande år och väntar oss totala kostnader, exkluderat avskrivningar, 

på cirka 25 miljoner kronor. Framåtblickande har vi gjort vissa 

justeringar i kostnadsantagandena för att reflektera successivt 

ökande investeringar i marknadsföring tillsammans med en växande 

organisation för att möta den förväntade exponentiella användar-

tillväxten. Vi antar fortsatt kontinuerliga investeringar i plattformen 

i utvecklings- och underhållssyfte och vi ser en vändning mot lön-

samhet från 2025 med ett rörelseresultat kring 16,6 miljoner kronor.  

Värdering 

Efter det andra kvartalet upprepar vi vårt motiverade värde för 

Adventure Box på 11–13 kronor, på 12–18 månader sikt. Värder-

ingen inkluderar även i detta läge en stor säkerhetsmarginal. I takt 

med att bolaget börjar uppvisa tilltagande nettoomsättning kan både 

diskonteringsräntan och säkerhetsmarginalen minskas, vilket kan få 

stor påverkan på värderingen. Vi är fortsatt försiktiga i våra omsätt-

ningsantaganden men utrymme finns för klart högre värderingar i 

branschen. Exempelvis har spelplattformen Hiber, som till viss del 

liknar Adventure Box, tagit in kapital från EQT Ventures till en 

värdering runt 500 miljoner kronor. Adventure Box skiljer sig på 

många sätt från Hiber men det ger en tydlig indikation på att 

nuvarande börsvärde inte verkar reflekterar de starka utsikterna.  

 

Antar kraftig exponentiell tillväxt 
Nettoomsättning 2020-2025P, i miljoner kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

 

Vinst fortsatt flera år bort  
Justerat nettoresultat, 2020-2025P, i miljoner kronor.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget,  

 

Upprepar motiverat värde  
DCF-värdering av Adventure Box.    

 

Källa: Analysguiden 
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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 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 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 

3D-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 

användarantalen. Nettoomsättning under räkenskapsåret som 

slutade 2020 uppgick till 100 tusen kronor, huvudsakligen hänförligt 

till reklamintäkter. Adventure Box affärsidé grundar sig i fyra 

huvudsakliga intäktsmodeller. Dessa är reklam, köpt spelinnehåll, 

abonnemangstjänster och slutligen intäktsdelning. Flera intäkts-

modeller är på plats idag och utvecklas 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 

bolaget tillsammans med Christopher Kingdon och har bland annat 

utvecklat en 3D-motor till Stanford partikelaccelerator. Michal 

Bendtsen har 25 års erfarenhet från spelbranschen där han bland 

annat 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, 

företagsledare med erfarenhet som bland annat VD för Tradedoubler, 

Apotekstjänst AB och Eniro. Styrelsen som helhet kännetecknas av 

entreprenörer och företagsledare med bred erfarenhet samt av 

tidigare styrelseledamöter och VDar verksamma i en lång rad större, 

innovativa bolag. Bland annat har styrelseledamoten Rikard Herlitz 

under flertalet år varit CTO för Mojang, spelstudion som skapade det 

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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oerhört populära Minecraft som på flera sätt liknar Adventure Box. 

Han är även Director Engineering för Google Meet globalt och tillför 

därmed stor värdefull kompetens till bolaget. I bolagets advisory 

board återfinns bland annat Martin Sandberg, som arbetar som 

Director of Conversion hos Spotify idag. Bolaget har idag omkring 

2000 aktieägare. Under halvåret stärktes organisationen med en ny 

CFO, Sofia Nilsson.  

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 stark kassa på cirka 42,6 miljoner kronor. Det är dock 

tänkbart att i takt med att plattformen växer 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 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 

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 inom 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  

 


