
  UPPDRAGSANALYS 

Möter utmaningar med 

ambitiös åtgärdsplan 

Fortsatt tuff utveckling i fjärde kvartalet  

Angler Gaming rapporterar ett tufft fjärde kvartal som inneburit 

minskning i både intäkter och resultat. Nettoomsättningen landade 

på 9,6 miljoner euro (11,9), en minskning med 19 procent på årsbasis 

och cirka 5 procent sekventiellt. Rörelseresultatet landar på cirka 1,5 

miljoner euro (4), en minskning med 64 procent, och rörelsemargi-

nalen landar på cirka 15 procent (34). En förklaring till de sämre in-

täkterna och resultaten går att finna i bolagets huvudsakliga KPIer. 

Kundinsättningarna, nya kundregistreringar och nya deponerande 

kunder minskar alla på årsbasis. Bolaget stänger därmed böckerna för 

2021, ett år som innebar intäkter i linje med 2021 på 43,4 miljoner 

euro (43,4) men där rörelseresultatet minskat cirka 34 procent till 

följd av de tuffa kvartalen senaste tiden.   

Tuff utveckling på viktiga KPIer  

Som vi nämnt ovan så blir den tuffa utvecklingen tydlig när vi tittar 

närmare på bolagets huvudsakliga KPIer. Kundinsättningarna mins-

kade cirka 19 procent på årsbasis till 20,5 miljoner euro (25,3), nya 

registrerade kunder minskade 10 procent till 64 604 (71 767) och nya 

deponerande kunder minskade hela 50 procent från 31 093 till 

15 551. Tittar vi på helårsbasis är utvecklingen inte fullt lika drama-

tiskt men vi ser ändå att spelvinsterna ökat tydligt under året, något 

som delvis skapat den tuffa utvecklingen, samt att framför allt nya de-

ponerande kunder minskat kraftigt. Ljuspunkten just nu kan sägas 

vara sportboken, där bolaget fortsatt uppvisar tillväxt. Denna stod un-

der kvartalet för 18,4 procent av de nya deponerande kunderna, jäm-

fört med cirka 10 procent föregående kvartal.  

Ambitiös åtgärdsplan implementeras  

Till följd av de utmaningar bolaget står inför genomförs nu en ambi-

tiös åtgärdsplan för att försöka vända utvecklingen. En noggrann ge-

nomlysning av samtliga dotterbolag inom gruppen har gjorts och bo-

laget har därefter tagit fram en tydlig åtgärdsplan framåt. Detta inne-

fattar bland annat en ny organisationsstruktur, ny CRM mjukvara, 

förstärkningar inom sälj och kundlojalitetsarbetet, satsningar på 

SEO, en acceleration inom sportbokserbjudandet samt daglig upp-

följning av de huvudsakliga kostnadsdrivarna. För att genomföra pro-

grammet tar också koncern-vdn Thomas Kalita en aktiv roll som ope-

rativ vd för att säkerställa implementering enligt plan. Bolaget hänvi-

sar till siffror som visar att tidiga indikationer är att planen fungerar 

väl, där de lyckas stärka rörelsemarginalen från under 5 procent i ok-

tober till över 20 procent i december.   
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, meur

2021 2022P 2023P 2024P

Omsättning 43,4 45,6 49,0 53,9

EBITDA 9,3 8,7 8,8 9,3

Rörelseres. (ebit) 9,3 8,7 8,8 9,3

Nettoresultat 7,3 7,6 7,7 8,0

Vinst per aktie 1,05 kr 1,09 kr 1,10 kr 1,16 kr

Omsättningstillväxt 55,1% 5,0% 7,5% 10,0%

EBITDA-marginal 21,4% 19,0% 18,0% 17,3%

Rörelsemarginal 21,4% 19,0% 18,0% 17,3%

Vinstmarginal 17% 17% 16% 15%

P/E-tal 0,6 0,6 0,6 0,6

EV/ebit 0,5 0,5 0,5 0,5

P/S-tal 0,1 0,1 0,1 0,1



Investeringstes 

Många utmaningar i rapporten  

Det fjärde kvartalet är var utan tvekan ett tufft kvartal för Angler Ga-

ming. Det är uppenbart i detta läge att jacket i tillväxtkurvan kan 

komma att bli mer långvarigt än vi trott. Utöver avvikelserna i tillväx-

ten och resultatet så tyngs därtill resultatet av en extraordinär kost-

nad på cirka 1,2 miljoner euro som uppdagades efter genomlysningen 

av dotterbolagen. Förhoppningen är nu stor på att bolaget ska vända 

utvecklingen och vi hoppas framför allt att nya deponerande kunder 

ska visa återhämtning kommande kvartal. Guidningen för första 

kvartalet var något ljummen där bolaget visserligen håller jämn takt 

med fjärde kvartalet men uppvisar negativ tillväxt med 34 procent på 

årsbasis. Tyvärr uppger bolaget också att det samägda bolaget i Syda-

merika kommer börja generera intäkter först under tredje kvartalet 

och inte första kvartalet som tidigare nämnts. I detta läge kan det 

dock vara vettigt att bolaget fokuserar allt kraft på att vända utveckl-

ingen i kärnverksamheten.  

Höga förhoppningar på åtgärdsplanen  

Vi lägger nu våra förhoppningar till att den ambitiösa åtgärdsplan 

som bolaget annonserat ger utdelning. Den innehåller en mängd 

punkter där bolaget parallellt noggrant bevakar kostnader samtidigt 

som de investerar i marknadsföring, användarförvärv och en ökad 

kundnytta. Det faktum att bolagets koncern-VD nu tar en mer aktiv 

operativ roll bådar gott då det är ett tecken på allvaret i situationen. 

Vi hoppas se bevis kommande kvartal på att bolaget lyckas vända ut-

vecklingen och vill framför allt se ökningar i kunddeponeringar och 

en förbättrad bruttomarginal. Angler Gaming har historiskt uppvisat 

en förmåga att växa kraftigt med lönsamhet och det bör vara möjligt 

även nu.   

Sänkta prognoser ger nytt motiverat värde  

Sammantaget har det fjärde kvartalet varit utmanande och trots att 

året slutar med en knapp toppnotering i intäkterna så har lönsam-

heten tagit stryk. Bolaget tar just nu viktiga steg för att vända detta 

och de kommande månaderna kan bli tongivande i detta arbete. I det 

här läget är det dock viktigt att inte ta ut något i förskott och vi vill 

gärna se ihållande förbättringar innan vi kan räkna hem någon åter-

gång till tillväxtresan. 

Vi gör en del förändringar i våra estimat efter kvartalet och sänker 

tillväxttakten, bibehåller hög säkerhetsmarginal samt justerar våra 

kostnadsantaganden. Det ger oss ett motiverat värde på 12–18 må-

nader sikt på 8,4 kronor (16). Tydligast triggers i närtid ser vi i ökning 

av nya deponerande kunder och kundinsättningar, stärkt bruttomar-

ginal samt en återgång till tillväxt. Vi ser risker i fortsatt utebliven till-

växt och utebliven återhämtning i marginalerna. Risken i detta läge 

är fortsatt hög och bevisbördan ligger nu på bolaget men vi ser fortsatt 

positivt på deras förmåga att på sikt åter leverera starka resultat.  

Stabilisering i bruttomarginalen 
Bruttoresultat och bruttomarginal, Q4 2020 – Q4 2021, i miljo-

ner euro och procent.  

 

Källa: Bolag, Analysguiden 

Tuffa jämförelsetal nästa kvartal 
Omsättning Q1 2020-Q1 2021, i miljoner euro.  

 

Källa: Bolaget  

 

Åtgärdsplanen får snabbt effekt  
Omsättning och rörelseresultat, oktober-december 2021, i 

miljoner euro och procent.   

 
 
Källa: Bolaget 
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Prognoser och utsikter 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen under kvartalet landade på cirka 9,6 miljoner 

euro (11,9) och minskningen innebär att helårsomsättningen blev 

43,4 miljoner euro, cirka 1,5 miljoner under våra helårsprognoser. 

Det är uppenbart att de utmaningar som blev tydliga tidigare under 

året håller i sig och utgör mer än endast ett tufft kvartal. Vi ser positivt 

på bolagets förmåga att långsiktigt vända utvecklingen men vi måste 

ändå justera ned våra tillväxtförväntningar något. Guidningen för 

första kvartalet 2022 var därtill något svag vilket tyder på fortsatt 

tuffa tal framöver. Vi sänker därmed våra förväntningar för helåret 

2022 och väntar oss nu blygsam tillväxt på 5 procent till en omsätt-

ning i år på 45,6 miljoner euro. Vi sänker därefter tillväxtförväntning-

arna från en genomsnittlig årlig tillväxt på 13 procent till 8 procent. 

Detta förutsätter att bolagets pågående åtgärdsplan ger effekt och för-

hoppningen är att vi i närtid kan se en återgång till tillväxt. Utsikterna 

i detta läge är dock tuffa och många risker existerar ännu. Våra nya 

prognoser innebär en omsättning 2023 på 49 miljoner euro och 2024 

på 53,9 miljoner euro.     

Kostnader 

Efter kvartalet har vi genomfört vissa förändringar i våra kostnads-

prognoser. Bruttomarginalen blev något lägre än väntat för inneva-

rande år och vi har också sänkt den framåtblickande. Vi ser fortsatt 

en tilltagande bruttomarginal men antar nu att den går mot 40 pro-

cent i slutet av prognosperioden, från tidigare 43 procent. Övriga ope-

rativa kostnader kom också in över våra förväntningar och uppgick 

till 6,2 miljoner euro för helåret. Vi justerar upp den förväntade till-

växten i kostnader från kring 10 procent årligen till 15–20 procent 

årligen, för att reflektera den 27 procentiga kostnadsökning det sen-

aste året inneburit.  

Marginaler  

Till följd av de förändrade antagandena ovan förändras också den för-

väntade utvecklingen i marginalerna. Vi ser framför oss ett resultat 

innevarande år på 7,6 miljoner euro (tidigare 10,8), vilket motsvarar 

en marginal på 16–17 procent (tidigare 22). Vi ser långsiktigt en sta-

bilisering kring 15–17 procents vinstmarginal som tänkbar. EBITDA-

marginalen för innevarande år väntar vi oss bli 21 procent men vi ser 

även där en minskningen över tid och en stabilisering kring 19 pro-

cent. Våra prognoser innebär ett resultat 2023 på 7,7 miljoner euro, 

2024 8 miljoner euro och 2025 8,5 miljoner euro.  

 

  

Försiktigare tillväxtprognoser  
Omsättning i miljoner euro 2021-2024P. Genomsnittlig tillväxt 

uppgår till 8 procent över prognosperioden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Fokus på att sänka varukostnader 
Varukostnader i miljoner euro och bruttomarginal i procent, 

2020-2024P.  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Återhämtat rörelseresultat om 2 år 
Rörelseresultat i miljoner euro, 2021-2024P.   

 

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.  

Vi bibehåller diskonteringsräntan intakt på 12 procent efter kvartalet, 

en ränta vi höjde marginellt vid förra uppdateringen för att reflektera 

högre risk. Säkerhetsmarginalen ligger fast på 30 procent för att re-

flektera både osäkerheten i marknaden samt de många utmaningar 

bolaget står inför internt. Den nya förväntade genomsnittliga tillväxt-

takten är 8 procent (tidigare 13) och vi använder fortsatt en multipel 

på 4–6 gånger sista årets EBITDA. Detta ger oss ett nytt motiverat 

värde, på 12–18 månader sikt, på 8,4 kronor (16).  

 

iGaming-sektorn som helhet har haft ett par utmanande månader 

bakom sig och många bolag har haft det tufft på börsen. Ett antal fak-

torer har spelat in här, bland annat förändrade spelbeteenden från 

kunder samt regulatoriska hot kring regleringar och förändrade skat-

teregler. Detta innebär att värderingarna generellt har minskat. Kom-

binerat med ett över lag negativt marknadsentiment innebär detta 

tuffa tider på börsen för många bolag i sektorn. Vid analystillfället 

värderas ett urval av svenska bolag noterade inom branschen, rensat 

för bolag med markant högre börsvärden än Angler Gaming, till ett 

median P/E värde kring 9 och ett P/S värde runt 2. Applicerar vi dessa 

värderingsmultiplar på Angler Gaming, och våra prognoser för 2024, 

landar vi i ett motiverat värde per aktie på cirka 10,3 respektive 7,6 

kronor.  

DCF-värderingen landar därmed ungefär i mitten av den relativa vär-

deringen och det bekräftar därmed rimligheten i värderingen. Risken 

i detta läge är fortsatt stor och bolaget har ännu inte bevisat sig kunna 

vända den negativa trenden vilken, om den fortsätter, kan innebära 

ytterligare stor nedsida. Lyckas åtgärdsplanen och kan bolaget återi-

gen uppvisa tillväxt med starka marginaler så kan uppsidan på sikt bli 

substantiell.  

 

Riskfri ränta 2,0%

Systematisk risk premie 7,1%

Småbolagspremie 3,0%

WACC 12%

CAGR 2021-2025 8%

Slutvärde, meur 429

EBITDA-multipel  4 - 6

Enterprise Value, meur 79

Kassa,meur 5,7

Långfristiga skulder,meur 0,0

Börsvärde 85,0

Säkerhetsmarginal 30%

Antal utestående aktier, milj. 75,0

Motiverat värde per aktie, SEK 8,4

Senaste värde, 2022-02-17 6,94

Uppsida/nedsida 21%



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. Detta har bli-

vit uppenbart de senaste två kvartalen och lyckas inte bolaget vända 

siffrorna kan eventuella prognosförändringar bli aktuella igen längre 

fram. 
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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. 
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Nils Hellström & Johan Hellström 
 


