
 

 

ANALYSGUIDEN - UPPDRAGSANALYS 
25 februari 2020 

ASPIRE GLOBAL 
LÄGE ATT KÖPA I NEDSTÄLLET 

 
 

 
 



 

 

1 
 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

ASPIRE GLOBAL 
25 februari 2020 

Innehåll 
Läge att köpa i nedstället ........................................................................................ 2 

Ett starkt tillväxtår… .......................................................................................... 3 

Förra årets lönsamhet krossad av engångspost ............................................. 4 

En ljummen avslutning på 2019 ......................................................................... 4 

B2B-verksamheten bör kunna växa trots utmaning ........................................ 4 

Åter ett tufft kvartal för B2C-segmentet ......................................................... 5 

Marginalen under press men förväntas stabiliseras ........................................ 6 

Prognos totala intäkter första kvartalet 2020 ................................................... 6 

Helårsprognoser ............................................................................................ 6 

Finansiella mål med expansion kvarstår .............................................................. 7 

Investment case: Läge att köpa på nedstället................................................. 7 

Värdering ................................................................................................... 10 

Motiverat värde per aktie ............................................................................. 10 

DCF-värdering ............................................................................................. 11 

Jämförelsevärdering .................................................................................... 12 

Risker ............................................................................................................. 12 

Disclaimer ....................................................................................................... 14 

  



 

 

2 
 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

ASPIRE GLOBAL 
25 februari 2020 

Läge att köpa i 
nedstället 

 

Under 2019 växte Aspire med 26 procent, väl över branschens 

genomsnitt. Det gångna årets EBITDA-resultat kom in i linje med 

vår förväntan men aktien slaktas i marknaden efter en något lägre 

Q4:a än förväntat. Relativt peers är aktien billig och vi ser köpläge. 

iGaming-bolaget Aspire hade ett mindre bra avslut på 2019. På 

koncernnivå backade intäkterna under det fjärde kvartalet med två 

procent på årsbasis till 32,2 miljoner euro. Exkluderat intäkts-

bidraget från Pariplay var tillväxten minus 11 procent. B2B-

verksamheten växte med 10 procent. B2C-segmentet har det fortsatt tufft och 

intäkterna backade med 19 procent jämfört med föregående år. Anpassningar efter 

regulatoriska förändringar på viktiga marknader fortsätter att hämma utvecklingen. 

EBITDA-resultatet landade dock på 4,4 miljoner euro, vilket var över vår prognos.  

Helårssiffrorna är en trevligare läsning. Intäkterna ökade med 26 procent under 

2019. Denna siffra kan jämföras med den genomsnittliga tillväxten för liknande 

bolag i Sverige som var 18 procent. B2B-verksamheten växte med hela 42 procent 

och drev därmed gruppens tillväxt. EBITDA-resultatet landade på 27,7 miljoner 

euro vilket motsvarar en ökning med 2,4 procent från 2018. Distributionskostnader, 

som innefattar utbetalningar till leverantörer och partners liksom marknadsföring 

ökade och höll därmed tillbaka marginalen. Vinst per aktie kom in på 0,01 euro och 

tyngdes efter att en förlikning nåtts med skattemyndigheten i Israel för perioden 

2008-2018 och var således en engångspost. Justerat för denna landade vinsten 

per aktie på 0,31 euro jämfört med 2018 då motsvande siffra var 0,36 euro. 

       Förutom Aspires goda tillväxt som var bättre än sektorn som helhet, var 

utvecklingen av EBITDA-resultatet också ändå godkänt i förhållande till branschen. 

Aspire-aktien har trots det slaktats och kan i jämförelse med sektorkollegor förefalla 

mycket prisvärd: Liknande B2B-bolag handlas till ett medianvärde för EV/Sales-

multipeln på 2,9x och 7,1x för EV/EBITDA-multipeln. Aspire-aktien handlas till en 

låg EV/Sales-multipel om 0,6x vår intäktsprognos för helåret 2019 och EV/EBITDA-

multipel om 4,3x vår EBITDA-prognos för helåret. I ett basscenario beräknas ett 

motiverat värde per aktie om 49,5 kronor (tidigare 60,9 kronor) och vi ser därmed 

läge att köpa i nedstället. Det finns absolut mörka moln på himlen och första 

halvåret 2020 blir viktigt för bolaget för att återvinna investerarnas förtroende. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MEUR  2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Intäkter 72 105 131 140 172 201 

EBITDA 14 21 22 18 23 32 

EV/Sales 1,0x 0,7x 0,5x 0,5x 0,4x 0,4x 

EV/EBITDA 5,0x 3,4x 3,3x 4,0x 3,2x 2,2x 

Källa: Aspire Global (utfall) och Carlsquare (prognoser) 
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Datum: 25 februari 2020 

Analytiker: Markus Augustsson, Carlsquare (tidigare 

Jarl Securites) 

 

  

Företagsnamn: Aspire Global PLC 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Tsachi Maimon 

Styrelseordförande: Carl Klingberg 

Marknadsvärde: SEK 768 miljoner 

Senast: SEK 16,9 

Kort om Aspire: Aspire är en intressant aktör i iGaming-

sektorn med två affärsområden. Det största 

som B2B leverantör av en heltäckande spel-

lösning. Genom förvärvet av Pariplay har 

bolaget stärkt sitt B2B-erbjudande. Det 

andra affärsområdet består av B2C 

operatörsverksamheten med varumärket 

Karamba.  

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Antalet nya B2B partners ökar liksom 

antalet partnervarumärken. B2B-

verksamheten har visat upp stark tillväxt 

trots ett hårt klimat. Den förväntas fortsätta 

att driva tillväxten i det korta liksom långa 

perspektivet. Förvärv är ytterligare en faktor 

som kan komma att driva både tillväxt och 

värdering liksom stärka bolagets position på 

marknaden.  

 

Under fjärde kvartalet 2019 kom 63 procent 

av intäkterna från reglerade/beskattade 

marknader. Att fokusera på dessa 

marknader reducerar den regulatoriska 

risken på sikt. 

 

Bolagets erbjudande har aldrig varit 

starkare än idag. Det talar för en fortsatt 

stark tillväxt och resultat.  

  
Risker och 

svagheter: 

Förändringar i regelverket kan skapa tvära 

kast i spelbranschen. I september 2017 

avslutades verksamheten i Australien som 

en effekt av förändrade regler. Den 

förändrade KYC processen bromsar 

tillväxten i Storbritannien. Konkurrensen i 

Sverige har ökat i samband med regleringen 

i Sverige via ATG och Svenska Spel.  

  

  

Värdering: Bear 

26,0 kr 

Bas 

49,5 kr 

Bull 

59,3 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Ett starkt tillväxtår… 
Under helåret 2019 redovisade Aspire Global totala intäkter på cirka 132 miljoner 

euro. Det motsvarar en tillväxt om starka 26 procent. Utfallet kan samtidigt sättas i 

relation till vår prognos som låg på 134 miljoner euro. Nedan visas gruppens totala 

intäkter för perioden 2016 till 2019. De totala intäkterna har under perioden haft en 

genomsnittlig tillväxt per år om höga 29 procent. 

Totala intäkter och fördelning mellan B2B och B2C på årsbasis 

   

Källa: Aspire Global 

 

Som bekant har gruppens tillväxt drivits på av en stark utveckling för B2B-

verksamheten som under helåret 2019 genererade intäkter om cirka 81 miljoner 

euro, motsvarande en tillväxt om 43 procent. Vår prognos låg på cirka 83 miljoner 

euro. Under perioden 2016–2019 har den genomsnittliga tillväxten för B2B-

segmentet varit starka cirka 39 procent.  

B2B-verksamheten stod under det gångna året, 2019, för 62 procent av gruppens 

intäkter, en ökning från tidigare 54 procent under 2018. Som bekant har Aspire 

vidgat sitt erbjudande inom B2B, bland annat genom att addera nya vertikaler som 

sportsbetting och bingo samt genom förvärvet av ”Game Aggregatorn”, Pariplay. 

Bolaget letar fler förvärv för att stärka sin position på B2B-marknaden. Vi tror 

därför att andel intäkter från B2B-verksamheten kommer fortsätta att öka och driva 

tillväxten de kommande åren.  

B2C-verksamheten generade intäkter om cirka 50 miljoner euro under 2019, vilket 

motsvarar en tillväxt om fem procent relativt 2018. Vår prognos låg på knappt 51 

miljoner euro. B2C-verksamheten har haft en genomsnittlig tillväxttakt på årsbasis 

under perioden 2016–2019 om 17,5 procent. Samtidigt har B2C-verksamheten 

kämpat i motvind under stora delar av året orsakat av regulatoriska förändringar 

som hämmat tillväxtmöjligheterna för operatörer över lag. 
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Förra årets lönsamhet krossad av engångspost 
För gruppen kom EBITDA-resultatet för helåret in på cirka 22 miljoner euro. Det var 

en marginell förbättring mot föregående år och en bit under vår prognos på 24 

miljoner euro. Den stora kostnadsökningen återfinns i resultaträkningen under 

posten ”Distribution Expenses” som innefattar utbetalningar till partners och 

leverantörer liksom marknadsföringskostnader för B2C-verksamheten. Kostnader 

hänförliga till compliance och regelefterlevnad har också ökat. 

2019 års resultat tyngdes av en större skattepost om 13,7 miljoner euro som blev 

utfallet i bolagets tvist med den israeliska skattemyndigheten. Tvisten är nu löst 

och den risken är därmed borta.  

En ljummen avslutning på 2019 
Som framgår i tabellen nedan hade Aspire totala intäkter om cirka 32,2 miljoner 

euro under fjärde kvartalet 2019. Vår prognos låg på 34,8 miljoner euro. Utfallet 

motsvarar en negativ tillväxt om minus 2 procent på årsbasis. Den sekventiella 

tillväxten var minus 3 procent. Exkluderat Pariplay var tillväxten minus cirka 11 

procent. Detta är givetvis ett varningstecken i spåren av regulatoriska förändringar 

och strategiska anpassningar. Första halvåret 2020 blir därför viktigt för bolaget att 

visa att de åter är på rätt spår.  

Geografiskt sett var det bara ”Övriga Europa” som växte under fjärde kvartalet 

2019 (se graf nedan). Intäkter från Norden har minskat fyra kvartal i rad. Intäkter 

från Storbritannien och Irland befinner sig också i en fallande trend sedan tredje 

kvartalet 2018. Intäkter från ”Övriga världen” var oförändrade. Därmed fortsätter 

viktiga men utsatta marknader att pressas. 

Geografisk fördelning av intäkter på kvartalsbasis 

   

Källa: Aspire Global 

 

Aspire bygger en verksamhet som skall vara långsiktigt hållbar – det bland annat 

genom att fokusera på reglerade marknader. Under fjärde kvartalet 2019 kom 63 

procent av intäkterna från reglerade/beskattade marknader. Genom att fokusera 

på dessa marknader reduceras den regulatoriska risken över tid. 

B2B-verksamheten bör kunna växa trots utmaning 
För B2B-segmentet redovisades totala intäkter om 21,2 miljoner euro under fjärde 

kvartalet. Segmentet växte därmed med 10 procent. Vår prognos 
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låg på 23,3 miljoner euro. Utfallet missade således våra förväntningar – det trots 

att Pariplay genererade högre intäkter än vad vi räknat med. Justerat för 

intäktsbidraget från Pariplay om 3,0 miljoner euro backade även B2B-segmentets 

intäkter med minus 6 procent. Det är en klar varningssignal och framhäver att även 

att befintliga partners påverkas av de utmanande omständigheterna.  

Antalet partners som är live på plattformen backade också, från 45 stycken under 

tredje kvartalet till 44 under det fjärde kvartalet 2019. Antalet ny-signerade 

partners under det fjärde kvartalet uppgick dock till tre, varav två kommer att 

migrera sina operatörsverksamheter från en konkurrerande plattform. Detta 

påvisar samtidigt åter fördelarna med bolagets erbjudande.  

Vidare gick ytterligare sju partnervarumärken live, vilket kan jämföras med sex nya 

partnervarumärken som gick live under det tredje kvartalet 2019. Det bör 

framhävas att bolaget trots rådande klimat lyckas med att fortsätta knyta till sig nya 

partners och att nya varumärken går live. Dock är det också viktigt att denna 

utveckling fortsätter och att kontraktsomsättningen/churn (avhopp bland partners) 

hålls nere. Bolaget arbetar med detta via olika metoder.  

Förvärvet av Pariplay, vars lösning är certifierad i New Jersey, USA, har nyligen 

öppnat dörren till den stora växande marknaden på andra sidan Atlanten. På sikt 

kan USA bli en intressant marknad för bolaget. Detta då det är till USA som många 

av de stora operatörerna söker sig just nu. Än så länge är konkurrensen avseende 

Game Aggregator relativt låg.  

I november 2019 kunde bolaget meddela att Pariplay hade inlett ett samarbete 

med jätten 888 för marknaden i New Jersey. Pariplay och 888 har sedan tidigare 

ett långtgående samarbete i Europa. Sannolikheten är därmed stor att 888 

kommer att fortsätta att nyttja Pariplays tjänst för vidare expansion i USA. Till detta 

har Pariplay pågående diskussioner med flera andra operatörer på den 

amerikanska marknaden. Det är därför inte orimligt att anta att tillväxten för 

”Övriga världen” kommer att tillta redan i år (2020). 

Med ovanstående sagt har vi också justerat ned våra intäktsprognoser för B2B-

verksamheten, från 104,7 miljoner euro till 95,9 miljoner euro helåret 2020. Det 

motsvarar ändå en bra tillväxt om 18 procent för B2B-verksamheten. Tillväxten 

drivs alltså av att partners växer, nya partners ansluter och befintliga samt nya 

partners som går live med nya varumärken. 2021 kan tillväxttakten tillta som en 

effekt av ett stabiliserat regulatoriskt klimat på viktiga marknader.  

Åter ett tufft kvartal för B2C-segmentet 
Intäkter genererade i B2C-segmentet backade på årsbasis med hela 19 procent 

under det fjärde kvartalet 2019 till 11,1 miljoner kronor. Den fallande trenden håller 

därmed i sig vilket också var i linje med våra förväntningar, där vår prognos låg på 

11,5 miljoner euro. Marknadsföringskostnader backade också med nästan 25 

procent i relation till samma kvartal föregående år. Det är också en av flera direkta 

förklaringar till det stora tappet i intäkter, till följd av att bolaget anpassat sina 

marknadsföringsstrategier till nya regleringar.  

Med litet välvilja går det samtidigt att uttyda att tappet i viktiga nyckeltal som FTD, 

Insättningar och transaktioner börjar avta i momentum och därmed 
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börjar stabiliserats. Givet en bibehållen marknadsföring kan det i sin tur leda till att 

den negativa tillväxttrenden i intäkter börja mattas av. Vidare har en ny person 

rekryterats för att leda B2C-verksamheten. 

Mot bakgrund av utfallet för det fjärde kvartalet 2019 och fortsatta bekymmer som 

hämmar marknadsföringen och därmed anskaffningen av nya kunder justerar vi 

ned intäktsprognosen för B2C-verksameten till 45,4 miljoner euro från tidigare 49,3 

miljoner euro för helåret 2020. Nästkommande år, 2021, modellerar vi med en 

tillväxt om 10 procent allteftersom det regulatoriska landskapet stabiliseras på 

viktiga marknader.  

Marginalen under press men förväntas stabiliseras 
EBITDA-resultatet för det fjärde kvartalet 2019 kom in på 4,4 miljoner euro (då 

inkluderat bidraget från Pariplay om 0,5 miljoner euro), motsvarande en marginal 

på 13,5 procent. Motsvarande kvartal 2018 låg EBITDA-marginalen på 20 procent. 

EBITDA-resultatet överträffade ändå vår prognos som låg på 3,9 miljoner euro. 

Avvikelsen är hänförbar till ”Distribution Expenses” och mer specifikt lägre 

marknadsföringskostnader.  

Vidare arbetar bolaget hårt för att skapa nöjda partners, bland annat har bolaget 

(temporärt) justerat sina prismodeller för att anpassa dem till rådande 

marknadsläge. Nöjda och framgångsrika kunder är av största vikt för att bibehålla 

en låg kundomsättning (churn), även om det också kan hålla tillbaka marginalen i 

det korta perspektivet. 

Prognos totala intäkter första kvartalet 2020 

Nedan visas utfall för intäkter och EBITDA-resultat tillsammans med EBITDA-

marginalen för gruppen. I den översta grafen nedan visas även våra prognoser för 

det första kvartalet 2020 i basscenariot. Som framgår modellerar vi med intäkter 

på 31,6 miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 4,5 miljoner euro. Således är det 

vår bedömning att EBITDA-marginalen kan börja stabiliseras efter en tids nedgång. 

Prognos första kvartalet 2020, basscenario  

     

Källa: Källa: Aspire (utfall) och Carlsquare (prognoser) 

 

Helårsprognoser 

Nedan visas utfall för intäkter och EBITDA-resultat. Som synes modellerar vi med 
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intäkter på drygt 140 miljoner euro och ett EBITDA-resultat på 18,3 miljoner euro 

för helåret 2020.  

Helårsprognoser i tre scenarion 

    

  

Källa: Källa: Aspire (utfall) och Carlsquare (prognoser) 

 

Finansiella mål med expansion kvarstår 
Samtidigt kvarstår bolagets finansiella mål om intäkter på 200 miljoner euro under 

2021 till ett EBITDA-resultat om 32 miljoner euro, då inkluderat förvärv. Ledningen 

har också kommenterat att Aspire presterar i linje med intern budget, vilket inger 

förhoppningar.  

Investment case: Läge att köpa på nedstället 
Som framgår har Aspire börjat tappa momentum men utvecklingen står sig ändå 

väl sett till branschen som helhet på årsbasis. Som nämnts redovisade Aspire 

Global totala intäkter på 131,5 miljoner euro för helåret 2019. Det motsvarar en 

tillväxt om 26 procent. För att sätta denna siffra i perspektiv har vi studerat 

genomsnittet för liknande bolag listade i Sverige verksamma inom B2B och/eller 

B2C. Inkluderat i jämförelsegruppen är Leo Vegas, Kindred, Betsson samt Netent, 

Evolution Gaming, Kambi Group och Enlabs. Denna grupp av bolag växte (inte 

justerat för förvärv eller andra jämförelsestörande händelser) i genomsnitt med 18 

procent. Medianvärdet är 13 procent. Med andra ord har Aspire trots sin 

kursutveckling haft ett bra år, då i termer av intäkter. 
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Intäkter, 2016 – 2019. Index = 1, 2016: Aspire Global B2B (vänster) och Aspire Global B2C (höger) tillsammans med 

utvalda liknande bolag 

   

Intäkter är indexerade vid 1 år 2016. Intäkter motsvarar den redovisade nettoomsättningen, inte justerade för förvärv eller andra jämförelsestörande 

händelser. 

Källa: Bolagens finansiella rapporter. 

 

Som framgår av graf ovan till vänster har Aspires B2B-verksamhet haft en stark 

intäktsutveckling sedan 2016, även sett i relation till liknande bolag. Aspires B2C-

verksamhet har haft en godkänd utveckling, även detta i relation till liknande bolag. 

Studerar vi EBITDA-utvecklingen sedan 2016 har denna också varit godkänd, i 

förhållande till liknande bolag. Se graf nedan: 

EBITDA-resultat, 2016 – 2019. Index = 1, 2016: Aspire Global tillsammans med utvalda liknande bolag 

   

EBITDA-resultat är indexerade vid 1 år 2016. EBITDA-resultat är inte justerade för förvärv eller andra jämförelsestörande händelser. 

Källa: Bolagens finansiella rapporter. 

 

Aspire-aktien har dock hamnat efter sina branschkollegor. Det framgår i tabellen 

och grafen nedan. Aspire har haft tredje sämst utveckling bland bolagen i sektorn 

listade i Sverige sedan juli 2017, då även inkluderat det breda indexet, OMXSPI. 
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Aktieutveckling. Index = 100, 2017-07-14: Aspire Global jämte utvalda liknande bolag 

    

Bolag Utveckling % 

Evolution gaming 350 

Enlabs 202 

Kambi Group 85 

OMXSPI 23 

Betsson -10 

Kindred -37 

Aspire -45 

LeoVegas -46 

Netent -57 

   

 

Källa: Reuters Eikon och Carlsquare 

 

Q4:an var lägre än väntat men givet den historiska utvecklingen i såväl intäkter 

som EBITDA-resultat kan Aspire-aktiens kursutveckling förefalla omotiverad. 

Studerar vi hur Aspire-aktien har handlats mätt i EV/Sales- och EV/EBITDA framgår 

också hur aktien är relativt lågt värderad i förhållande till liknande bolag. Som 

framgår i tabellen nedan så handlas liknande bolag till ett medianvärde för 

EV/Sales-multipeln om 2,1x prognostiserade intäkter 2020. Aspire handlas i 

skrivande stund till en EV/Sales-multipel om 0,5x vår försäljningsprognos för 

helåret 2020 i basscenariot.  

Multiplar: Aspire Global tillsammans med utvalda liknande bolag listade i Sverige 

      

Bolag EV/Sales, NTM EV/Sales, NTM 

LeoVegas AB (publ) 0,9x 6,0x 

Kindred Group PLC 1,1x 6,8x 

Betsson AB 1,3x 5,5x 

NetEnt AB (publ) 3,7x 7,0x 

Evolution Gaming Group AB (publ) 15,0x 30,1x 

Kambi Group PLC 3,8x 10,8x 

Enlabs AB 2,1x 6,5x 

Genomsnitt 4,0x 10,4x 

Median 2,1x 6,8x 

Aspire Global* 0,5x 4,0x 

Källa: Reuters Eikon och Carlsquare 

 

Aspire-aktien handlas även till en rabatt sett till EV/EBITDA-multipeln. Gruppen 

liknande bolag handlas till en EV/EBITDA-multipel om 6,8x prognostiserat EBITDA-

resultat för 2020, medan Aspire handlas till en EV/EBITDA-multipel om 4,0x vår 

prognos för EBITDA-resultatet 2020. 
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Värdering 
Motiverat värde per aktie 

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering för jämförbara 

bolag beräknas ett motiverat värde per Aspire-aktie om 49,5 (60,9) kronor i 

basscenariot för de kommande 6–12 månaderna. Vår värdering har kommit ned 

på grund av nedjusterade prognoser liksom en mindre nedjustering av multiplar 

inom sektorn överlag. Dock skall nämnas att det är bolagets avsikt att fortsätta 

förvärva. I kassan finns cirka 23 miljoner euro avsedda för fortsatta förvärv. 

Som nämnts handlas aktien i skrivande stund till en EV/Sales multipel om 0,5x på 

vår intäktsprognos för de kommande tolv månaders och EV/EBITDA-multipel om 

4,0x vår EBITDA-prognos för de kommande tolv månader.  

Liknande B2B-bolag handlas till en median EV/Sales på 2,9x intäktsprognosen de 

kommande tolv månaderna och EV/EBITDA om 6,9x på marknadens prognoser för 

de kommande tolv månaders intäkter och EBITDA.  

Liknande B2C-bolag handlas till en median EV/Sales på 1,1x intäktsprognosen de 

kommande tolv månaderna och EV/EBITDA om 6,0x på marknadens prognoser för 

de kommande tolv månaders intäkter och EBITDA.  

Vår värdering av Aspire motsvarar en implicit EV/Sales multipel om 1,5x vår 

intäktsprognos för det kommande året och en implicit EV/EBITDA-multipel om 

11,8x vår EBITDA-prognos för det kommande året. 

Motiverat värde per aktie, tre scenarion 

          

  BEAR BASE BULL Vikt 

DCF-värdering 11,4 48,8 65,8 50% 

Multipelvärdering 40,6 50,3 52,8 50% 

Motiverat värde per aktie 26,0 49,5 59,3   

Upp/nedsida rel. senast betalt (16,9 kr) 54% 193% 251%   

          

Implicit EV/Sales, NTM 0,9x 1,5x 1,7x   

Implicit EV/EBITDA, NTM 8,9x 11,8x 13,4x   

Källa: Carlsquare 

 

I Bull- och Bear-scenariot beräknas det motiverade värdet per aktie till 59,3 kronor. 

respektive 26,0 kronor per aktie. 
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DCF-värdering 

Vår DCF-modell ger ett värde per aktie om 48,8 kronor per aktie i basscenariot. 

Motsvarande värde i bull- och bear-scenariot är 65,8 kronor per aktie respektive 

11,4 kronor per aktie.  

Vi använder en diskonteringsränta om 9,1 procent. Denna är beräknad med ett 

Beta-tal om 1,1x, en riskfri ränta om 0,0 procent och en förväntad avkastning på 

marknadsportföljen om 6,8 procent (över den riskfria räntan) samt en 

storleksrelaterad bolagsriskpremie om cirka 2,7 procent. Den senare är beräknad 

genom att interpolera bolagsstorlekspremien specificerad i PWC:s rapport 

“Riskpremien på den svenska aktiemarknaden”, från 2019. Bolagets aktuella 

kapitalstruktur har använts vid beräkning av diskonteringsräntan. 

DCF-värdering, tre scenarion 

        
  BEAR BASE BULL 

Wacc 9,1% 9,1% 9,1% 

CAGR, 2020P - 2022P 1% 11% 14% 

Tillväxt, evighet 3% 3% 3% 

Långsiktig EBITDA-marginal 12% 16% 18% 

Rörelsevärde (EV), MEUR 50 212 285 

Restvärde, % 146% 94% 94% 

        

Kassa MEUR 29 29 29 

Räntebärande skulder MEUR -29 -29 -29 

Nettokassa MEUR 0 0 0 

Aktievärde, MEUR 49 211 285 

Antal aktier, miljoner 46 46 46 

Värde per aktie, SEK 11,4 48,8 65,8 

Upp/nedsida rel. senast betalt (16,92 kr) -33% 188% 289% 

        

  2019P 2019P 2019P 

Implicit EV/Sales 0,4x 1,6x 2,2x 

Implicit EV/EBITDA 2,3x 9,7x 13,1x 

Källa: Carlsquare 
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Jämförelsevärdering 

Vår jämförelsevärdering ger ett värde per Aspire-aktie om 50,3 kronor i bas-

scenariot. I bull- och bear-scenariona är motsvarande värde 52,8 kronor per aktie 

respektive 40,6 kronor per aktie.  

I jämförelsegruppen har vi inkluderat bolag vars huvudsakliga intäktskälla är 

antingen B2C- eller B2B-verksamhet. Vikterna för de två grupperna är baserat på 

den av oss prognostiserade intäktsfördelningen mellan bolagets två segment vid 

årets utgång.  

Jämförelsevärdering: 

          

Bolag   EV/Sales, NTM EV/EBITDA, NTM   

Betsson AB B2C 1,3x 5,5x   

Kindred Group PLC B2C 1,1x 6,8x   

LeoVegas AB (publ) B2C 0,9x 6,0x Vikt 

  Median 1,1x 6,0x 36% 

          

NetEnt AB (publ) B2B 3,7x 7,0x   

Evolution Gaming Group AB (publ) B2B 15,0x 30,1x   

Gaming Innovation Group Inc B2B 0,5x 3,0x   

Kambi Group PLC B2B 3,8x 10,8x   

Kindred Group PLC B2B 1,1x 6,8x   

Enlabs AB B2B 2,1x 6,5x Vikt 

  Median 2,9x 6,9x 64% 

          

  Viktad multipel 2,2x 6,6x   

          

    BEAR BAS BULL 

Sales MEUR, NTM 119 140 147 

EBITDA MEUR, NTM 13 18 19 

Implicit EV Aspire, MEUR 176 218 228 

Nettokassa dec-2019, MEUR -0,4 -0,4 -0,4 

Värde per aktie, SEK 40,6 50,3 52,8 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 

 

Risker 
Det finns ett flertal risker förknippade med Aspires verksamhet liksom kring våra 

prognoser för bolagets framtida intäkter och resultat. En av de mer påtagliga 

riskerna, främst avseende B2C-verksamheten är förändringar i regelverket. Under 

tredje kvartalet 2017 tvingades verksamheten i Australien att läggas ned, vilket 

samtliga spelbolag drabbades av. 

Den tekniska risken finns alltid där för bolag vars verksamhet befinner sig online. 

Dock har bolaget en plattform som historiskt varit mycket stabil med backup-

servrar som reducerat avbrottstiden till noll även inräknat uppdateringar, vilket är 

mycket ovanligt. Med förbättringar i den tekniska infrastrukturen 
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bör plattformen klara av ökade aktiviteter med fler partners. Om inte så kommer 

investeringar att krävas och tillväxttakten kommer då temporärt att avta.  

Våra prognoser inkluderar en fortsatt stark tillväxt, både i termer av att etablerade 

operatörer som migrerar till bolagets plattform liksom att nya partners tillkommer 

från sektorer utanför iGaming-sektorn. Att historiken påvisar att bolaget snabbt kan 

addera nya partner som också på kort tid kan aktiveras utgör givetvis inte en 

garanti för framtida utfall.  
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 


