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UPPDRAGSANALYS 

Stärkt kassa och renodlat 

fokus på viral spridning 

Stark tillväxt av högvärdeanvändare 

Efter ett år av stark användartillväxt ändrade Adventure Box i somras 

strategiskt fokus. Detta har inneburit att man nu helhjärtat satsar på 

att öka antalet högvärdeanvändare. Detta definieras som delvis 

användare som förväntas ge höga intäkter men även användare som 

skapar mycket innehåll och delar detta, för att skapa en viral effekt. 

Detta innebar en större minskning i användare i juni, vilket åter-

hämtat sig till 1,4 miljoner i slutet av oktober. Det kortsiktigt 

minskade användarantalet ligger i linje med bolagets strategi och 

man betonar att man nu attraherar mer värdefulla användare med 

den nya strategin. Andel återkommande användare ligger stabilt 

kring 25 procent och andelen köpt trafik är historiskt låg, på 25 

procent.  

Allt mer användarskapat innehåll  

Bolagets ökade fokus på användarskapat innehåll ser ut att ge 

resultat. Bolaget rapporterar att antalet skapade spel per spel-

skapande användare ökar 67 procent sedan årets början, från ca 1,5 

till 2,5. Bolaget rapporterar också en trehundraprocentig ökning i 

användarskapade spelkomponenter från början av augusti. Att 

bolaget verkar lyckats få fart på spelskapandet och delandet av 

spelkomponenter är starkt positivt. Detta ligger helt i linje med 

tillväxtstrategin och det allt större fokuset på viralt innehåll. Man ser 

därtill att kreatörer som publicerar innehåll blir allt mer lojala, 

återvändande användare. Detta förstärks ytterligare av den intäkts-

delning bolaget börjat genomföra med vissa spelkreatörer.  

Nyemission stärker kassan kraftigt  

Efter kvartalet utgång har bolaget genomfört en nyemission om 4,4 

miljoner aktier till en kurs om 13,5 kr per aktie. Detta innebär att 

bolaget tillförs totalt cirka 60 miljoner kronor och antalet utestående 

aktier ökar till 15 miljoner. Detta innebär att bolaget nu säkrat upp 

sina finansiella situation för den överskådliga framtiden. Likviden 

möjliggör att bolaget kan satsa ytterligare på att accelerera 

utvecklingen och kommersialiseringen av plattformen. Den gör det 

också möjligt för bolaget att satsa ännu hårdare på smalare, mer 

fokuserad marknadsföring för nå stark tillväxt av högvärdes-

användare.  
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Källa: Bolaget, Analysguiden. 2018/2019 avser 16 mån.  
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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 - 1400% 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 

Kraftigt växande organisation 

Bolaget beskriver i sin kvartalsrapport att man de kommande kvart-

alen planerar en fördubbling av verksamheten, där antalet anställda 

förväntas öka från 10 till 23. Rekryteringen har redan startat, där man 

nu anställt en senior serverutvecklare samt en så kallad Community 

Manager. Den svällande organisationen görs med syftet att så snabbt 

som möjligt kunna utveckla den tekniska plattformen och affärs-

modellerna inför planerat stundande större genombrott. Detta har 

stark potential att accelerera tillväxten och säkerställer att bolaget 

fortsatt bibehåller de starka momentum de byggt upp. Detta kommer 

också ha en påverkan på kostnaderna, då personalkostnader idag står 

för knappt hälften av den totala kostnadsmassan.   

I jakt på viral tillväxt  

Bolagets nya fokus på högvärdeskunder görs i jakten på vad man 

kallar för den ”virala brytpunkten”. Detta är punkten då varje ny 

användare som marknadsföringen lyckas förvärva leder till ytter-

ligare en användare, genom exempelvis delat innehåll eller 

inbjudningar. När denna punkt är nådd avser bolaget kraftigt öka 

marknadsföringssatsningarna för att nå en exponentiell ökning av 

värdefulla användare. Det är viktigt att titta på strategin långsiktigt 

och den temporära minskningen i oktober ligger helt enligt plan i den 

större tillväxtstrategin. Vi har fortsatt högt förtroende för ledningens 

förmåga att leverera på den utsatta strategin.  

Fortsatt uppsida på marknad med enorm potential 

Roblox, giganten på spelmarknaden för voxelspel med över 150 

miljoner spelare, ansökte nyligen om en notering och det talas om en 

värdering uppemot 8 miljarder dollar. Detta belyser den starka poten-

tial som finns inom spelbranschen och kan skapa mer intresse kring 

Adventure Box. Bolagets tjänst särskiljer sig distinkt från Roblox, i 

det att ingen nedladdning krävs då spelet streamas. I en bransch där 

framgång stavas viral spridning och låga trösklar för kundanskaffning 

är detta en stark USP för bolaget. Siffermässigt innebär kvartalet i 

stort inga större överraskningar, med fortsatt blygsam netto-

omsättning (21 tkr) och ett nettoresultat på -4,1 miljoner kronor 

(0,2). Större tillväxt i omsättning förväntar vi oss från och med 2021. 

Finansiellt ser Adventure Box mer stabilt ut än på länge och 

utspädande emissioner ser inte ut att finnas på horisonten. Vi be-

håller våra tidigare satta prognoser och riktkursen i dagsläget på 11–

13 kr. Detta baseras på en DCF-värdering med 15 procents 

diskonteringsränta och 3 procents evighetstillväxt. När Adventure 

Box bevisar sin förmåga att kraftigt öka nettoomsättningen så ser 

potentialen god ut för större uppjusteringar. 

Mål på 1,5 miljarder USD om 5-7 år 
Antagen årlig tillväxttakt i intäkter för att nå målet. Omsättning 

i miljoner kronor.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolag 

Återhämtning i antalet besökare 
Antalet besökare i tusental och återvändande besökare, januari 

till oktober.  

 

Källa: Bolaget 

Stark tillväxt väntas från 2021 
Analysguidens prognoser för nettoomsättning, rörelse-

resultat och vinst 2020–2022, i Mkr.      

 

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 180 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 4 och 8 miljarder USD och uppvisade under maj 

månad 146 miljoner dagliga aktiva användare.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

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 

reklamvisningar 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 andra delen av 2020. 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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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  

 


