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UPPDRAGSANALYS 

Rekordhalvår trots tufft 

andra kvartal  

Tuffare kvartal efter rekordinledning på året  

Angler Gaming rapporterar ett andra kvartal med något mer motvind 

än tidigare, vilket hänförs till ett antal faktorer som vi analyserar när-

mare nedan. Omsättningen minskade cirka 11 procent mot föregå-

ende år till 10,1 miljoner euro (11,6) och rörelseresultatet (EBIT) 

sjönk med 49 procent till 1,9 miljoner euro (3,8). Detta innebär en 

rörelsemarginal som minskat på årsbasis från 32,5 procent till 19 pro-

cent. På sista raden innebär kvartalet en vinst efter skatt på 1,9 mil-

joner euro (3,4). Värt att poängtera är dock att tack vare det mycket 

starka första kvartalet uppvisar bolaget fortsatt en rekordomsättning 

för årets första 6 månader på 23,7 miljoner euro (21,3). Halvårets rö-

relseresultat är det näst bästa i bolagets historia på 5,7 miljoner euro 

(6,6).  

Högre kostnader, stora vinster och stora mästerskap 

I kvartalsrapporten går bolaget igenom ett antal faktorer som sägs 

ligga bakom den något sämre utvecklingen under kvartalet. Detta 

härleds dels till att både fotbolls-EM och Copa América ägt rum under 

perioden, vilket har drivit kunder till mer etablerade sportboksopera-

törer. Därtill så har en större vinst betalats ut från Premier Gaming 

Ltd, som uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor. Kundflödet till större 

operatörer och andra faktorer har också bidragit till högre kun-

danskaffningskostnader och kundbonuskostnader, vilket skapar en 

högre kostnadsmassa än väntat under kvartalet.  

Möter utvecklingen systematiskt 

Trots motvinden under kvartalet har bolaget tagit ett antal tydliga 

steg för att vända utvecklingen och det finns redan indikationer på att 

detta har fått effekt. Under kvartalet har bolaget investerat både tid 

och resurser i att uppdatera moduler till sin tekniska plattform i syftet 

att stärka de viktiga KPI:erna ”Livstidsvärde” och ”Nya Deponerande 

Kunder”. Ett projekt har också inletts för att identifiera de tydligaste 

kostnadsdrivarna under kvartalet och möta utvecklingen med högre 

kundanskaffningskostnader. I guidningen för april uppvisar bolaget 

återigen tillväxt, om än något blygsam. Detta är en tydlig indikation 

på en snabbrörlig organisation som arbetar för att vända utveckl-

ingen. Det tidigare annonserande join-venture bolaget som sätts upp 

på den sydamerikanska marknaden kommer att lanseras i september, 

något som kan innebära ytterligare en tillväxtdrivare under senare 

delar av kvartalet.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, meur

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 28,5 43,4 50,0 60,0

EBITDA 6,7 14,1 15,9 19,5

Rörelseres. (ebit) 6,6 14,1 11,9 14,5

Nettoresultat 6,1 11,5 10,0 12,0

Vinst per aktie 0,83 kr 1,56 kr 1,36 kr 1,63 kr

Omsättningstillväxt 55,1% 52,3% 15,2% 20,0%

EBITDA-marginal 23,5% 32,5% 31,7% 32,4%

Rörelsemarginal 23,2% 32,5% 23,7% 24,1%

Vinstmarginal 21% 26% 20% 20%

P/E-tal 21 11 13 11

EV/ebit 19 9 11 9

P/S-tal 5 3 3 2
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Investeringstes 

Ljuspunkt i guidning för tredje kvartalet   

Trots ett på många sätt tufft kvartal så verkar bolagets initiativ under 

kvartalet ge utdelning redan under det tredje kvartalet. Som vi nämnt 

ovan var en av bolagets fokus att öka den viktiga KPI:n ”Nya depone-

rande kunder” och här rapporteras en 24 procentig ökning under 

kvartalets första 40 dagar jämfört med Q2. Detta, kombinerat med 

8,2 procent högre nettospelvinster, är en tidig indikation på att det 

andra kvartalet inte nödvändigtvis innebär ett avbräck i den starka 

tillväxtresan. Mycket är fortsatt osäkert men i detta läge förväntar vi 

oss en starkare tredje kvartal, trots tuffa jämförelsesiffror från året 

innan. En återgång till mer normala spelmönster i takt med att större 

sportevenemang nu är över kan också gynna bolaget i kontrast till 

större spelleverantörer.  

Osäkerhet kvarstår på marknaden  

Angler Gaming har under 2020 rapporterat ett år av mycket starka 

kvartal med återkommande intäktsrekord och ökande marginaler. I 

takt med att pandemin avtar står bolaget inför en osäker situation där 

det återstår att se hur kundbeteenden förändras i takt med att sam-

hällen har öppnats upp och konkurrensen med andra nöjesaktiviteter 

ökar. Bolaget är inte ensamma i den sitsen och liknande bolag har 

rapporterat något sämre siffror gånga kvartal. Värt att poängtera är 

att bolaget har ett antal spännande projekt pågående, med en fortsatt 

relativt ny sportbok, potential till B2B-samarbeten och ett marknads-

föringssatsningar i Sydamerika. Vi behåller vår syn på Angler som ett 

lättrörligt, flexibelt tillväxtbolag och möjligheten att återgå till starkt 

tillväxtmomentum ser god ut.  

Justerat motiverat värde efter kvartalet 

Bolag går in i det tredje kvartalet med en kassa på cirka 2,6 miljoner 

euro och med fortsatt stark balansräkning. Trots ett kvartal med mo-

tig utveckling så tar Angler flera steg för att möta det förändrade kli-

matet och fler investeringar kan fortsatt bli aktuella. 

I stort bibehåller vi vår positiva syn på Angler som en undervärderad 

spelare inom branschen. Bolaget ger en bra mix mellan utpräglad till-

växtbolag med en aktieägarvänlig utdelningspolicy. Vi gör vissa juste-

ringar i våra tillväxt- och kostnadsantaganden som innebär ett juste-

rat motiverad värde från 36 kronor till 27,5, på 12–18 månader sikt. 

Värderingen är grundad på en DCF-värdering över prognosperioden 

2021–2025, ett evighetsvärde samt en relativ jämförelse mot mark-

naden. Vi ser fram emot att följa utvecklingen under det tredje kvar-

talet och väntar oss ett något starkare avslut på året för Angler.  

Många starka kvartal i bagaget  
Omsättning, rörelseresultat och vinst Q2 2020 – Q2, 2021.  

 

Källa: Bolag, Analysguiden 

Fokus på nya deponerande kunder   
Nya deponerande kunder, Q1 2020 – Q2 2021.  

 

Källa: Bolaget  

 

Tillväxt fortsatt på kartan 
Omsättning och rörelseresultat, 2019-2023P, i miljoner euro.  

 
 
Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 
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Prognoser och utsikter 

Nettoomsättning 

Givet utvecklingen under det andra kvartalet justerar vi våra tillväxt-

antaganden båda för helåret samt framåtblickande. Vi har tidigare 

prognostiserat en tillväxt under innevarande år på kring 40 procent, 

vilket hade resulterat i en omsättning för året på 60,8 miljoner euro. 

I våra nya antaganden justerar vi ned den förväntade tillväxttakten 

till kring 15 procent, vilket innebär en omsättning för helåret på 50 

miljoner euro. Detta innebär att andra halvåret behöver tillföra 26,3 

miljoner euro, något som inte ser otänkbart ut med den något bättre 

inledningen på Q3. Framåtblickande justerar vi också tillväxttakten 

marginellt nedåt och räknar med en genomsnittlig årlig tillväxt för 

Angler på 19 procent (23). Bolaget ser fortsatt starkt rustat ut för fort-

satt tillväxtresa men de nya prognoserna ger viss säkerhetsmarginal 

och reflekterar den osäkerhet som finns i uthålligheten i bolagets till-

växt.  

Kostnader 

På kostnadsnivå har vi gjort mindre justeringar efter det andra kvar-

talet. Vi beräknar fortsatt att bolaget rapporterar en bruttomarginal 

runt 43 procent för året, vilket innebär varukostnader om totalt 28,5 

miljoner euro. På övriga operativa kostnader har vi justerat upp för-

väntad kostnadsökning något, vilket innebär att vi nu räknar med 

operativa kostnader på 5,6 miljoner euro som växer i genomsnitt 

kring 10 procent årligen över prognosperioden. Detta reflekterar 

bland annat något högre marknadsföringskostnader, vilket varit syn-

liga under kvartalet. Den totala kostnadsmassan för första halvåret, 

inkluderat varukostnader, uppgår till 17,9 miljoner euro vilket inne-

bär att våra antagaden om en total kostnad för året på 34,1 miljoner 

euro ser rimliga ut.  

Marginaler  

Givet kostnadsantagandena ovan och de förändrade prognoserna 

väntar vi oss en rörelsemarginal för helåret på kring 24 procent (28), 

vilket vi antar långsiktigt ökar ett par procentenheter över prognos-

perioden.  Vi antar en EBITDA-marginal för 2021 på 32 procent, som 

ökar över tid mot 34 procent och en vinstmarginal kring 20 procent. 

Detta innebär en vinst för helåret på kring 10 miljoner euro, ett rörel-

seresultat på 11,9 miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 15,9 mil-

joner euro. Den något lägre marginalerna reflekterar dels en nedju-

sterad förväntad tillväxttakt, dels förändrade antaganden i tillväxten 

av kostnadsmassan över tid.  

 

  

Antar en tillväxt kring 19 procent  
Omsättning i miljoner euro 2019-2023P. Genomsnittlig tillväxt 

uppgår till 19 procent över prognosperioden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Långsamt växande kostnadsmassa  
Totala kostnader 2019-2023P, i miljoner euro. 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Rörelsemarginal mot 25 procent  
Rörelsemarginal, 2018–20223p, i procent.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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Värdering  

Med avstamp i våra prognoser ovan värderar vi Angler Gaming både 

relativt mot branschkollegor en även med hjälp av en DCF-värdering.  

DCF-värderingen antar en diskonteringsränta, WACC, på 11 procent. 

Detta grundas bland annat på en systemisk riskpremie om 7,6 pro-

cent, en evighetstillväxt på 2,5 procent och en storleksrelaterad risk-

premie på 2 procent. CAGR, genomsnittlig årlig tillväxttakt, mellan 

2020 och 2025 uppgår efter förändringarna till 19 procent vilket i 

stort är i linje med branschen. DCF-värderingen innefattar också en 

inbyggd säkerhetsmarginal på 25 procent. Värderingen ger oss ett 

motiverat värde på 27,5 (36) kronor för kommande 12–18 månaders 

perioden.    

 

Tittar vi närmare på branschen som helhet så värderas den vid ana-

lystillfället till ett genomsnittlig P/E-tal strax över 34 och ett median 

P/E-tal på cirka 13. Rensat för bolag inte direkt jämförbara med Ang-

ler så ligger en normal värdering kring 12–15. Våra antagaden ovan 

innebär en P/E-värdering år 2023 kring 14, vilket därmed är helt i 

linje med branschen i stort. Värderingen ser också fullt rimlig ut med 

den rådande P/S-värderingen, där Angler enligt våra beräkningar 

värderas omkring 3 gånger omsättningen 2023 vilket är precis i linje 

med jämförbara bolag. En värdering i övre spannet av jämförbara bo-

lag hade inneburit ett motiverat värde kring 35 kronor men vi ser lite 

för stor osäkerhet i dagsläget för att motivera det.  

Vi ser fortsatt potential i Angler och bolaget ser fortsatt något lågt vär-

derat ut givet tillväxtutsikter och jämfört med branschkollegor. Tyd-

liga triggers i närtid kommer vara hur väl utfallet blir på bolagets åt-

gärder under kvartalet för att möta den svaga utvecklingen i Q2. Trots 

en säsongsmässigt svagt tredje kvartal så ser bolaget ändå ut att 

kunna leverera bättre siffror nästa rapport. Vi ser störst risk i dagslä-

get i en ökande kostnadsmassa och avtagande tillväxt inom viktiga 

KPI:er.  

Riskfri ränta 2,0%

Systematisk risk premie 7,6%

Småbolagspremie 2,0%

WACC 11%

CAGR 2020-2025 19%

Slutvärde, meur 429

EBITDA-multipel  4 - 6

Enterprise Value, meur 268

Kassa,meur 2,6

Långfristiga skulder,meur 0,0

Börsvärde 270,1

Säkerhetsmarginal 25%

Antal utestående aktier, milj. 75,0

Motiverat värde per aktie, SEK 27,5

Senaste värde, 2021-08-13 17,72

Uppsida/nedsida 55%
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Risker 

Regulatoriska förändringar  

En av de största riskerna med en investering inom iGaming är det re-

gulatoriska landskapet snabbt kan förändras. Regleringar av stora 

marknader så som sker i Sverige och är på väg att ske i Tyskland och 

Nederländerna är bra för den långsiktiga miljön, både för spelaren 

och speloperatören. Men risken ligger mycket i att snabba beslut kan 

fattas från lokala regeringar som begränsar bolagens förmåga att an-

passa sig kortsiktigt. Ett bra exempel är den tyska marknaden som 

över en natt exkluderade allt livecasino-spel online, vilket är ett stort 

segment för många iGaming-bolag.  

Hård konkurrens  

iGaming industrin har länge varit en oerhört lönsam affär. Konse-

kvensen av lönsamma blir ofta hård konkurrens, vilket sektorn 

präglas av. Det finns en stor mängd små, medelstora och större ope-

ratörer som erbjuder liknande tjänster som Angler Gaming gör, på 

samma marknader. Givetvis kan en tuffare konkurrens i kombination 

med hårdare regleringar ha en negativ inverkan på bolagets långsik-

tiga lönsamhet.  

Prognoser som inte infrias  

Vår värdering bygger på prognoser för de kommande fem åren för bo-

laget. Ju längre prognoser vi genomfört desto osäkrare brukar de ge-

nerellt bli och risken är stor att det faktiska resultatet skiljer sig mar-

kant från de prognoser vi grundar vår värdering på. Detta är i mångt 

och mycket en risk som finns inom alla sektorer och branscher men i 

en marknad som snabbt kan förändras, så som iGaming, är denna risk 

något man måste ha med sig vid ett investeringsbeslut.
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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 & Johan Hellström 

 


