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UPPDRAGSANALYS 

Rekordomsättning och 
bästa marginalerna hittills  
Avslutar året med all-time-high-kvartal 
Angler Gaming har nu stängt böckerna för 2020 och avslutar året med 

ett rekordkvartal på alla nivåer. Sista kvartalet landar intäkterna på 

11,9 miljoner euro, en ökning med hela 51 procent från året innan. 

Rörelseresultatet, EBIT, ökar hela 96,7 procent under kvartalet till 

strax över 4 miljoner euro (2,1) vilket innebär att rörelsemarginalen 

ökat från 26 procent till hela 34. Resultatet för gruppen landar på 3,5 

miljoner euro för sista kvartalet (1,9). Detta innebär att bolaget 

stänger böckerna för 2020 med en omsättning för året på 43,4 miljo-

ner euro (28,5) och ett resultat på helåret på 11,5 miljoner euro (6,1).  

Viktiga KPI:er pekar åt rätt håll  
Gräver vi ner oss lite djupare i bolagets sista kvartalssiffror ser vi att 

alla de huvudsakliga KPI:er som lyfts fram i rapporten uppvisar en 

god utveckling. Särskilt positivt ser vi på ett antal av dessa. Exempel-

vis ökade kundinsättningarna från 18,5 till 25,3 miljoner euro och 

nya deponerande kunder uppgick till 31 000 (25 900). Bolaget ökade 

även totala antalet aktiva kunder och nettospelöverskottet uppgår till 

12,9 miljoner euro för kvartalet (8,6). Detta innebär att Angler Ga-

ming under 2020 tog in totalt 117 634 nya deponerande kunder, att 

jämföra mot 78 934 året innan.  

B2B-partnerskap och sportbok på horisonten  
Sista kvartalet och perioden efter det har varit händelserik för bolaget. 

Under kvartalet lanserade dotterbolaget Premiergaming Ltd., som fo-

kuserar på Norden, ett nytt varumärke som börjar generera intäkter 

från mitten av november. I det fjärde kvartalet står dotterbolaget för 

cirka 16 procent av gruppen intäkter. Därtill meddelar bolaget att det 

tidigare tillkännagivna B2B-partnerskapet kommer att lanseras 

skarpt under andra kvartalet 2021 och då generera positiva kassaflö-

den. Vi förväntar oss att detta följs upp med ytterligare, liknande part-

nerskap, något bolaget uppgett att man redan idag är i förhandlingar 

om. En annan stor nyhet på horisonten för Angler är dess arbete med 

en sportbok, för lansering tidigt det andra kvartalet. Detaljerna kring 

lanseringen är få, men bolaget uppger att den kommer lanseras på 

utvalda testmarknader initialt för att sedan gå mot större lansering. 

Med ett fotbolls-EM på horisonten kan detta visa sig bli starkt värde-

drivande och har potential att ytterligare accelerera bolagets tillväxts-

resa.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, meur
2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 28,5 43,4 60,8 76,0
EBITDA 6,7 14,1 20,7 26,7
Rörelseres. (ebit) 6,6 14,1 16,7 21,7
Nettoresultat 6,1 11,5 14,7 19,1
Vinst per aktie 0,82 kr 1,55 kr 1,98 kr 2,56 kr
Omsättningstillväxt 55,1% 52,3% 40,0% 25,0%
EBITDA-marginal 23,5% 32,5% 34,1% 35,2%
Rörelsemarginal 23,2% 32,5% 27,5% 28,6%
Vinstmarginal 21% 26% 24% 25%
P/E-tal 35 18 14 11
EV/ebit 31 14 12 9
P/S-tal 7 5 3 3
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Investeringstes 

2020 starkt på alla fronter  
Under 2020 fortsatte Angler Gaming sin tillväxtresa. Omsättningen 

växte totalt 52 procent under året och bolaget uppvisar bättre margi-

naler på alla nivåer. Bruttomarginalen har ökat till 44 procent, EB-

TIDA-marginalen till 32 procent och EBIT-marginalen till 32 pro-

cent. Särskilt positivt att se är att bolaget lyckas uppvisa den impone-

rande tillväxten utan att markant öka kostnadsbasen. Tittar vi exem-

pelvis på operativa kostnader, rensat för direkta varukostnader och 

avskrivningar, så minskar dessa för året från 5,4 miljoner euro till 4,9 

miljoner euro. Kombinerat med stark tillväxt talar detta starkt för 

skalbarheten i bolagets affärsmodell.  

Stark start på nya året  
Blickar vi framåt så uppger bolaget att första kvartalet 2021 har star-

tat starkt. De genomsnittliga dagliga spelintäkterna, netto, för de 

första 41 dagarna i 2021 är cirka 27 procent högre än sista kvartalet 

2020. Detta talar för att bolaget startat det nya året starkt och fortsatt 

tillväxt, kombinerat med nya partnerskap och lanseringen av en 

sportbok, kan komma att accelerera denna utveckling. Marknaden i 

stort växer och det annorlunda året vi nu lämnar bakom oss har fått 

många att upptäcka onlinespel som ett substitut till traditionellt spe-

lande. Skulle denna utveckling hålla i sig, likt hur många spår att di-

stansarbete kommer fortsätta även efter pandemin, talar det för att vi 

kan se en ännu större penetration för iGaming kommande åren. Ge-

nomsnittliga årliga tillväxten här beräknas till 13–16 procent fram till 

2025, en hög siffra som kan komma att öka.  

Stabil balansräkning och ökad utdelning 
2020 innebär ett kassaflöde om totalt 5 miljoner euro för helåret, en 

kraftig ökning från 1,7 miljoner året innan. Det operativa kassaflödet 

har nästan dubblerats, från 5 miljoner euro till 10 miljoner euro. 

Detta innebär att Angler Gaming avslutar kvartalet med en kassa på 

9,6 miljoner euro, mot 4,5 året innan. Bolaget står därmed finansiellt 

starkt och möjligheter för förvärv eller andra investeringar ser troliga 

ut. Utdelningen som föreslås för 2020 i bokslutet uppgår till cirka 9 

miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 0,12 euro per aktie. Detta in-

nebär att utdelningarna ökar knappt 71,5 procent från året innan. 

Detta innebär att bolaget just nu uppvisar en direktavkastning kring 

4,3 procent.  

Sammantaget behåller vi våra höga förväntningar om tillväxt de kom-

mande åren och ser ett aktievärde på 36 kr, en uppjustering från tidi-

gare riktkurs om 29 kr, som fullt rimligt. Detta innebär ett P/E tal på 

prognoserna 2023 kring 13,3 vilket ser rimligt ut mot jämförbara no-

terade bolag.  

Rekordkvartal på alla nivåer 
Omsättning, rörelseresultat och vinst Q1-Q4, 2020.  

 
Källa: Bolag, Analysguiden 

Uppnår lönsam tillväxt  
Omsättning (milj eur) och rörelsemarginal (%), 2019–2023 

 
Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Levererar på viktiga KPI:er 
Utfall mot bolagets viktigaste KPI:er Q4 2020 jämfört med 
Q4 2019.  
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Prognoser och utsikter 

Stark tillväxt de närmaste åren 
Omsättningen för helåret landar på 43,4 miljoner euro, i linje med 

våra tidigare ställda prognoser på 43. Detta innebär en intäktsökning 

för helåret cirka 52 procent. Sammantaget ser vi inget i detta läge som 

förändrar våra antaganden om den fortsatta tillväxten kommande 

kvartal. Bolaget står väl finansiellt rustat för eventuella förvärv samt 

har flera pågående partnerskap i pipelinen och lanseringen av en 

sportbok som har potential att skapa stark tillväxt. Vi justerar pro-

gnoserna för 2021 något, till en total omsättning för året på 60,8 mil-

joner euro mot tidigare prognos om 56. Detta motsvarar en tillväxt på 

cirka 40 procent, vilket är ett högt ställt ambitiöst mål men ändå lägre 

än de senaste två årens tillväxttakt. Därefter ser vi en tillväxttakt mel-

lan 25 och 15 procent som rimlig över prognosperioden 2021–2025, 

vilket resulterar i omsättning på 76 miljoner euro 2022 och 91,1 mil-

joner euro 2023.  

Långsiktig bruttomarginal på 57 procent rimlig 
Totala kostnader för helåret uppgår till 29,3 miljoner euro, vilket in-

nebär en ökning på 34 procent sedan 2019. Dessa utgörs i huvudsak 

av direkta produktkostnader som utgör 24,4 miljoner euro. Brut-

tomarginalen för de senaste tre åren har rört sig mellan 56 och 58 

procent. Blickar vi framåt ser vi en långsiktig bruttomarginal på 57 

procent som rimlig, vilket ligger i linje med branschen i stort men 

även bolagets historik. Vi räknar därtill med mindre ökningar i övriga 

operativa kostnader, som ökar mellan nio och sex procent årligen. 

Detta hänför vi till den i stort skalbara organisationen bolaget byggt 

upp vilket bevisat sig kapabel att hantera större volymer utan att mar-

kant öga kostnadsbasen. Detta innebär att vi ser totala kostnader för 

helåret 2021 på cirka 40 miljoner euro, för att sedan öka till 49,2 mil-

joner 2022.  

Nettomarginal på 24–26 procent över tid 
Med våra antaganden ovan så innebär detta en EBITDA-marginal på 

34 procent för helåret 2021, vilket långsiktigt ökar mot 37 procent. På 

rörelsenivå slutar 2020 med en marginal på 32 procent. Här ser vi 

långsiktigt en stabilisering kring 30 procent med viss fluktuering år 

till år. Detta innebär på sista raden en vinstmarginal kring 24–26 pro-

cent långsiktigt. Tittar vi både historiskt till hur Angler tidigare pre-

sterat samt jämför med andra bolag verksamma i samma bransch ser 

ingen av antaganden orimliga ut. Detta innebär att vi ser framför oss 

ett rörelseresultat för helåret 2021 på 16,7 miljoner euro, upp från 

14,1 under 2020. Detta innebär en mindre justering från tidigare an-

taganden om 16,2. Nettoresultatet räknar vi kommer landa på kring 

15 miljoner euro, för att öka till 19 miljoner euro 2022.   

Kraftigt ökande nettoomsättning 
Omsättning i miljoner euro 2018–2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Skalbarhet i affärsmodellen 
Totala kostnader 2018–2023, i miljoner euro. 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Långsiktigt förbättrade marginaler 
Rörelsemarginal, 2018–2022, 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 till 23 procent vilket bör ses som rimligt givet 

den starka tillväxtfasen bolaget befinner sig i. DCF-värderingen inne-

fattar också in inbyggd säkerhetsmarginal på 25 procent. Värderingen 

ger oss ett motiverat värde på 36 kronor för kommande 12–18 måna-

ders perioden.    

 

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

lystillfället till ett genomsnittligt P/E tal på 16, P/S tal om 6,7 samt 

EV/E tal på cirka 16. DCF-värderingen ovan på prognoserna 2023 

hade inneburit ett P/E tal på 13,3 och ett EV/E tal om cirka 15. Detta 

innebär därmed värderingar under snittet för branschen som helhet, 

vilket skapar viss säkerhetsmarginal i värderingen. För en indikation 

om potentiell ytterligare uppsida så hade bolaget vid en P/E värdering 

om 16 haft ett aktievärde på upp mot 50 kr.  

Potentialen är därmed stor men värderingen vilar i stort på antagan-

den om stark tillväxt kommande år och relativt konservativa kost-

nadsökningar. Vi bibehåller vår syn att Angler fortsatt ser lågt värde-

rat ut mot branschen i helhet och lyckas bolaget upprätthålla den 

starka tillväxten in i 2021 så motiverar detta lägre säkerhetsmargina-

ler och större uppjusteringen. För nu ökar vi vårt motiverade värde 

för aktien till 36 kronor från 29 och följer med spänning bolagets ut-

veckling under året.  

 

Riskfri ränta 2,0%
Systematisk risk premie 7,6%

Småbolagspremie 2,0%
WACC 11%

CAGR 2020-2025 23%
Slutvärde, meur 429

EBITDA-multipel  4 - 6
Enterprise Value, meur 350

Kassa,meur 9,6
Långfristiga skulder,meur 0,0

Börsvärde 359,6
Säkerhetsmarginal 25%

Antal utestående aktier, milj. 75,0
Motiverat värde per aktie, SEK 36,0
Senaste värde, 2021-03-10, SEK 28,40

Uppsida/nedsida 27%
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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 
 


