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One stop shop 

på två ben 
iGaming-bolaget Aspire Global är främste en leverantör av en hel-
täckande spellösning men driver också operatörsverksamhet. Med 
ett fokus på spellicenser i lokalt reglerade marknader kan kom-
mande år ge bra tillväxt, givet pågående trend med omregleringar 
av spelmarknader i Europa. Vi ser potentiell uppsida i aktien. 

Aspire Global Plc (bolaget eller Aspire) har varit lönsamt 

sedan det grundades 2005. Företaget har sedan dess vuxit 

till att bli ett intressant iGaming-bolag med en unik fullservice-

lösning för att driva spel online. Aspire driver även egna spel-

sajter som speloperatör (B2C). 2017 var ett bra år med 

tillväxt inom bägge verksamheterna.  

B2B-verksamhetens fullservicelösning täcker alla aspekter för att driva casino- och 

sportsbetting-sajter online. Det gör Aspire till en one-stop-shop som attraherar både 

etablerade operatörer liksom andra aktörer från andra sektorer utanför iGaming –  

exempelvis medieföretag eller andra företag med stora trafikflöden online. Denna 

typ av B2B-partner har visats vara mer öppna för att starta operatörsverksamhet 

efter att den lokala spelmarknaden omreglerats. Från Storbritannien är Sky News 

och the Sun två exempel. I Italien hittar vi La Gazzetta dello Sport och i Danmark 

Tivoli. Här ser vi goda tillväxtmöjligheter för Aspire. Partnerskapet med mediehuset 

Cofina Media i Portugal är en tydlig indikation på att bolagets plattform är 

efterfrågad. Nyligen har även en sportsbetting-lösning adderats till erbjudandet, 

vilket stärker vårt investment case. Betting är den största vertikalen inom iGaming. 

Vii bedömer att tillfället är bra med anledning av kommande VM i fotboll. De egna 

varumärkena visar också åter på tillväxt efter förbättringsåtgärden som genomförts 

inom flertalet områden.  

       Omreglering av spelmarknader runt om i Europa är en möjlighet för bolaget. I 

dag har Aspire sex nationella licenser. Förra året genererades nästan 70% av 

intäkter från omreglerade marknader eller sådana som står inför en omreglering - 

över konkurrensen. Samtidigt kommer den starka positionen på omreglerade 

marknader att hämma lönsamheten, även om Aspire visat att de kan tjäna pengar 

på lokalt taxerade marknader. Vi ser bra potential i aktien.  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MEUR  2015 2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Nettointäkter 57,9 61,0 71,9 83,7 99,0 115,4 

EBITDA 12,5 11,4 14,3 12,5 14,7 18,0 

EBITDA-marginal 21,5% 18,7% 19,8% 14,9% 14,9% 15,6% 

Implicit EV/Sales 3,2x 3,0x 2,5x 2,2x 1,8x 1,6x 

Implicit EV/EBITDA 14,7x 16,0x 12,8x 14,6x 12,4x 10,1x 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 
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Datum: 9 mars 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

Bertil Nilsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Aspire Global PLC 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Tsachi Maimon 

Styrelseordförande: Carl Klingberg 

Marknadsvärde: 1 442 MSEK 

Senast: 32,7 

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

marknaden med två affärsområden. Det 

främsta som leverantör av en heltäckande 

spellösning för operatörer och andra aktörer 

med förmåga att driva in kunder via sitt 

nätverk. Det andra affärsområdet består av 

operatörsverksamheten med varumärken 

som Karamba.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget spellösning inkluderar avancerade 

analytiska verktyg liksom en av bolaget 

administrerad spelar-support. Den sist-

nämnda är till vår kännedom unik och ger 

Aspire ett försprång när aktörer utanför 

iGaming-sektorn försäljningsbearbetas. Att 

migrera verksamheten hos etablerade 

operatörer kan också vara attraktivt då 

pengar kan sparas och operatören får 

möjlighet att fokusera sina resurser på att 

generera trafik och kunder till spelsajten.   

 

Omreglering innebär för många en risk. Då 

Aspire står på två ben som operator men 

även leverantör av spellösningar kan 

omregleringar även ses som en möjlighet.  

 

Bolaget är i dag obelånat och har möjlighet 

att ta upp lån för att finansiera eventuella 

förvärv. 

 

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. 

 

KPI:er är i en uppåtgående trend. Dock 

avtar den sekventiella tillväxten i FTD. 

 

  

Värdering: Bear Bas Bull 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Tsachi (Isaac) Maimon är vd sedan 2013 och utbildad 

inom marknadsföring. Tsachi kommer tidigare från 

tjänsten som Division Manager på reklambyrån, The 

nation Traffic. Inför listningen förstärktes styrelsen med 

Carl Klingberg (tidigare Bwin) och Fredrik Burvall 

(tidigare vd Cherry). Rekryteringarna stärkte det 

strategiska ledarskapet med värdefull erfarenhet. Barak 

Matalon, grundare av NeoGames och Aspire Global, 

sitter också i styrelsen. Investeraren Pinhas Zahavi är 

styrelsens femte medlem. Pinhas är kanske mest känd 

som fotbollsagent.   

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Grundare och styrelseledamot Barak Matalon samt 

styrelseledamot Pinhas Zahavi finns bland de tio största 

ägarna. Flertalet professionella investerare som 

exempelvis Robur finns bland de tio största ägarna per 

den 31 december 2017. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Aspire har genererat ett positivt EBITDA-resultat sedan 

2005 och förväntas fortsätta att leverera positiva siffror. 

Bolaget har idag inga lån. Det möjliggör för 

lånefinansiering av exempelvis potentiella förvärv som är 

en del av strategin.  

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Vi ser bra potential i närtid med anledning av bolagets 

helhetslösning för speloperatörer som nu stärkts med 

betting-vertikalen. Sverige och Nederländerna kommer 

sannolikt att omregleras under 2019 vilket skapar 

möjligheter för B2B-verksamheten att växa ytterligare. De 

egna varumärkena har genomgått förbättringsåtgärden på 

flera plan vilket gjort att bolagets ledning vågat släppa på 

marknadsföringen igen. Det har i sin tur ökat antal FTD 

(First Time Depositors). 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Aspire star på två intäktsgenererande affärsben. För- 

visso inom samma sektor men det anses ändå reducera 

risken. Vidare är bolaget aktiv på flera olika marknader 

vilket reducerar risken för lokala svängningar eller 

förändringar i regelverket. 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Investment Case 
iGaming-bolaget Aspire Global Plc (Aspire, gruppen eller bolaget) är en intressant 

aktör verksamma som en leverantör av en fullservicelösning för att driva spel online 

(B2B). Bolaget driver också ett andra affärsområde - som speloperatör online 

(B2C). Vi tror att den stora potentialen finns i B2B-verksamheten som också visat 

på stark tillväxt – under fjärde kvartalet 2017 var tillväxten cirka 50%, justerat för 

avslutad verksamhet i Australien. 

2017 avslutades med 40 signerade partners under B2B-verksamheten varav 35 

var aktiva med cirka 65 olika varumärken (spelsajter). Under fjärde kvartalet tillkom 

två nya partnervarumärken, inkluderat Mr. Play som är ett samriskprojekt mellan 

Aspire och erfarna sektorveteraner. Under fjärde kvartalet 2017 signerades även 

två nya partners. Vidare framhåller bolagets ledning att intresset från potentiella 

partners har ökat som en effekt av listningen på Nasdaq First North Premier. 

Vidare står Sverige liksom Nederländerna inför en omreglering av spelmarknaden 

under 2019. Vi anser att detta innebär en möjlighet för Aspire att kunna 

marknadsföra och sälja till nya potentiella partners från andra sektorer än iGaming-

sektorn. Dessa två faktorer skapar bra potential för tillväxt i antal partners och 

därmed också intäkter under de kommande åren.  

Utöver nyligen lanserade partnervarumärken tror vi att den nya betting-vertikalen 

kommer att driva tillväxten under de kommande kvartalen för B2B-verksamheten. 

Betting är den största vertikalen under iGaming i termer av bruttovinster. Bolagets 

lösning för att driva betting online har nyligen satts i produktion i liten skala genom 

det egna varumärket, Karamba. När lösningen är redo kommer en större lansering 

ske dels via Karamba men även på Mr. Play och Goliath casino som drivs av 

tidigare anställda på Leo Vegas. Aspires tekniska plattform är certifierad för 

Portugal och Aspire B2B-kund, Cofina media har nyligen erhållit sin spellicens och 

avser att sätta igång inom kort. Dessutom så stärker betting-lösningen erbjudandet 

mot både potentiella liksom befintliga partners. Rimligtvis kommer ett antal av de 

befintliga partners addera den nya vertikalen till sin existerande lösning.  

Karamba är i dag det starkaste varumärket i termer av intäkter under B2C-

verksamheten. Förbättringar har genomförts hela vägen från ett tekniskt perspektiv 

till spelarens gränssnitt. B2C-verksamheten växte med cirka 12,3% under helåret 

2017. Marknadsföringskostnader har stigit liksom antal FTD:er vilket ger positiva 

signaler inför framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel online = iGaming 

 

 

 

 

Aktien handlas sedan juli 2017 på 

Nasdaq First North Premier till ett 

marknadsvärde om cirka 1,4 miljarder 

kronor. 

 

 

B2C = Business to Customer 

B2B = Business to Business 

 

 

 

 

 

 

FTD = First Time Depositor, antal spelare 

 

KPI = Key Performance Indicator 
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KPI:er för både B2B- liksom B2C-verksamheten är i en uppåtgående trend. Dock 

har tidigare positiva momentum för FDT avtagit. Trots det ser vi få anledningar till 

varför den positiva trenden skulle brytas. Vi prognosticerar med en genomsnittlig 

tillväxt per år (CAGR) om cirka 17% för perioden från 2018 till 2020 vilket är 

betydligt högre än vad marknaden prognosticeras att växa. 

Genom att kombinera en kassaflödesvärdering (DCF) med en multipelvärdering 

beräknas ett motiverat pris per aktie till 42,3 kronor för de kommande sex till tolv 

månaderna. Det ger en potentiell uppsida om 29%. Dessutom har bolaget 

möjlighet att genom lån finansiera potentiella förvärv, vilka vi inte inkluderat i våra 

värderingsmodeller. 

Aspire Global Plc 
Aspire grundades 2005 och har sedan dess varit lönsamma. Verksamheten står i 

dag på två ben. Det första som en leverantör av en fullservicelösning inom iGaming 

(B2B) och den andra som en operatör av egna spelsajter (varumärken).  

B2B-segmentet erbjuder dess partners en fullservicelösning för att driva casino 

och betting online. Lösningen anpassas efter behov och kan konfigureras som en 

fullständig plattform i den bemärkelsen att alla tekniska liksom administrativa 

aspekter som måste täckas för att driva spel online ingår i erbjudandet. 

Med möjlighet att lägga ut hela driften på Aspire gör också bolaget till en one-stop-

shop. Med detta kan bolaget erbjuda etablerade operatörer möjligheten att 

reducera kostnader och fokusera på att driva trafik och kunder till sidan. Men minst 

lika intressant är potentialen i att erbjuda aktörer från andra sektorer, så som 

mediehus, tv-kanaler eller online butiker möjligheten att driva spelsajter. Intressent 

från andra industrier växer när den lokala spelmarknaden omregleras. Aktörer från 

andra industrier är en del av bolagets målmarknad vilket vi tror kan utgöra en 

bidragande faktor till framtida tillväxt för Aspire. Den förhållandevis nya partnern 

Cofina Media I Portugal är ett bevis på att konceptet fungerar. Nedan visas ett 

antal andra exempel från andra länder.  

• Spelmarknaden i Storbritannien omreglerades 2014 och i dag driver 

både Sky News och The Sun olika spelsajter. 

• I Italien förändrades regelverket för spelmarknaden 2009. La Gazzetta 

dello Sport är ett exempel på ett mediehus som erbjuder spel online. 

• 2015 omreglerades marknaden i Portugal. Cofina Media driver en av 

landets största sporttidningar och avser inom kort att gå live med spel 

online. 

• Spelmarknaden i Danmark omreglerades 2012. Nöjesparken Tivoli har 

sedan dess startat en spelsajt. 

I slutet av 2017 hade B2B-segmentet 35 aktiva partners av totalt 40 partners som 

tecknat avtal.    
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B2C-segmentet driver fyra varumärken/spelsajter. Karamba är det mest 

framstående varumärket och bidrog med cirka 70% av intäkterna från B2C-

verksamheten 2017. Under det gångna året har Aspire utvecklat och förbättrat 

sina egna varumärken från ett tekniskt liksom ett användarperspektiv. Efter att 

ledningen under en tid hållit tillbaka på marknadsföringen har denna aktivitet åter 

ökat med syftet att upprätthålla bra tillväxt. Utöver en genomgående förbättring har 

även betting-tjänster adderats till Karamba i början av 2018, vilket var en viktig 

milstolpe.  

Intäktsfördelningen mellan de två affärssegmenten under 2017 var nära lika med 

en mindre övervikt mot B2B. Dock förväntar vi oss att B2B-segmentets andel ska 

öka sin andel av de totala intäkterna under de kommande åren. Inte minst då 

möjligheter kommer att öppnas för bolaget att närma sig nya aktörer utanför 

iGaming-industrin i både Sverige och Nederländerna som står inför en omreglering 

under 2019. 

2017 hade Aspire ett starkt år med intäkter om 71,9 miljoner euro, motsvarande 

en tillväxt om cirka 27%. Justerat för avslutad verksamheten i Australien var 

tillväxten 41,5%. Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar landade på 19,9% 

vilket motsvarar en ökning med 1,2%-enheter jämfört med 2016.  

Huvudkontoret ligger på Malta. Aspire har cirka 150 anställda och ett antal 

helägda dotterbolag. Se företagsstruktur nedan:  

Legal struktur, Aspire Global 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

Historia 
Styrelseledamot Barak Matalon grundade NeoPoint 2005. NeoPoint drev spelsidan 

Scratch2Catch med fokus på skraplotter. Med tiden expanderade verksamheten 

mot nya vertikaler inkluderat casino och lotteri. 2008 tecknades avtal med den 

första partnern samtidigt som nya licenser adderades. Verksamheten kunde 

expandera mot nya marknader som Italien, Danmark och Belgien.  

2013 lade NeoPoint det vinnande budet på Michigan State Lottery, vilket följdes av 

ett genombrott. För att kunna optimera resurser separerades det statliga lotteri-

verksamheten från övriga B2B- och B2C-verksamheten under 2014. Lotteri-

verksamheten tog namnet NeoGames medan B2B- och B2C-verksamheten blev 

Aspire Global. Bland köparna av NeoGames fanns bland annat jätten, William Hill. 

  

 

 

 

 

 

 

Karamba är en av bolagets egna casino 
sajter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Hill (WMH) är ett av de största 
spelbolagen I Storbritannien. WMH 
tillhandahåller landbaserade spel liksom 
spel online. 
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I dag har Aspire totalt sex licenser och certifikat som operatör liksom för sin 

spelplattform. Malta, Storbritannien och Danmark är exempel på marknader där 

bolaget har licenser. Vidare avser bolaget att ansöka om ytterligare licenser med 

Sverige på tur.  

iGaming – Spel online 
Den tekniska utvecklingen och ökad tillgång till internet från olika plattformar som 

datorer, mobiltelefoner och surfplattor har börjat flytta spel från traditionella 

landbaserade casino till nätet.  

iGaming (Interactive Gaming) innefattar spel online som casino, betting, lotteri, 

bingo and bordsspel (exempelvis poker). H2 Gambling Capital uppskattar den 

globala marknaden till cirka 41MDR EUR 2017 (gross wins). Marknaden förväntas 

växa till cirka 56 MDR EUR år 2022.  

Värdekedja 
iGaming sektorn utgörs av tre typer av aktörer; leverantörer, operatörer och lead 

generators (kund-ackvisitörer). Som tidigare nämnts är Aspire både en operator 

och en leverantör av en fullservicelösning. 

iGaming, Värdekedjan inkluderar leverantörer, operatörer, lead generator och kunder/spelare 

 

Källa: Jarl Securities 

Operatörer (B2C) 

Operatörer tillhandahåller spel online till slutkund, alltså spelaren (B2C). En 

operatör kan driva en eller flera spelsajter/varumärken. Bolagets 

operatörsverksamhet fokuserar i dag främst på varumärket Karamba.  

Cherry, Kindred, LeoVegas och Betsson är andra välkända operatörer. Många 

större operatörer, som de tidigare nämnda, driver ofta sina spelsajter på 

egenutvecklade spelplattformar/lösningar med egenutvecklade spel och spel 

tillhandahållna av en eller flera externa utvecklare. 

Små till medelstora operatörer, som exempelvis Mr. Green, är vanligt före-

kommande användare av externt utvecklade lösningar för att driva sina sidor. 

Aspire har definierat in operatörer med en NGR om mellan 10 och 30 miljoner euro 

per år som små- och medelstora operatörer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gross wins/Gross Gaming Revenue (GGR) 
= Insats minus vinster (men inkluderat 
bonus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGR = Net gaming revenues = Insats minus 
vinst minus bonus 
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Lead Generators (B2B) 

En stor utgiftspost hos en operatör är marknadsföring. Aspires B2C-verksamhet 

spenderar cirka 38% av sina B2C-relaterade intäkter på marknadsföring. Det finns 

givetvis flera olika marknadsföringsstrategier och en som de allra flesta använder 

är lead generator eller så kallade affiliates (prestationsbaserad marknadsföring). 

Deras uppgift är att slussa spelare till operatörernas sida. Exempel på affiliates är 

Catena Media, XLMedia och Gambling.com Group. Överlag är det ingen 

interaktion mellan värdekedjans leverantörer och lead generators. Aspire utgör 

dock ett undantag då deras B2B-verksamhet har affiliate-bolag som partners för 

sin spellösning.  

Leverantörer (B2B) 

Vi definierar leverantörer som spelutvecklare och leverantörer av spellösningar. 

Exempel på framstående spelutvecklare är Yggdrasill, NetEnt, Microgaming and 

Evolution Gaming. Utöver bolaget är SBTech, Gaming Innovation Group and 

EveryMatrix andra välkända leverantörer av spelplattformar. 

Plattformar och lösningar 
Vi definierar en spelplattform som den infrastruktur bestående av såväl hård- som 

mjukvaran som möjliggör för en spelsajts bakomliggande funktionalitet. Dessa 

spelplattformar är utvecklade och anpassade för att kunna driva sajter för en eller 

flera vertikaler.  

En lösnings utformande och konfiguration varierar med partnerns behov. Den 

enklaste av lösningar består av spelplattformens fyra grundstenar: Hårdvara, 

mjukvara, back end-verktyg och front end-gränssnitt med ett CMS. Spelarens 

gränssnitt är ofta flexibelt och anpassningsbart för datorer liksom mobiltelefoner 

och surfplattor. 

Dock behöver små- och medelstora operatörer en mer kapabel white label-lösning 

som inkluderar andra viktiga aspekter för att driva spel online. Det kan exempelvis 

vara spelinnehåll, spellicenser, administration av spelen, compliance, back office-

system, analytiska verktyg och ett CRM-system liksom tredje parts betalnings-

system med mera.   

White Label-lösning reducerar risken 
En speloperatör har två val om hur denna avser att starta och driva sina sajter: (i) 

Utveckla sin egen spellösning med innehåll…eller (ii) att använda en färdig-

utvecklad spellösning från en leverantör. Att utveckla en egen lösning är givetvis 

det mest lönsamma alternativet på sikt men kommer också att medföra en större 

investering och därmed ökade risker. Utöver de tekniska aspekterna måste även 

en organisation etableras med relevant kunskap och erfarenhet. Vidare måste 

licenser erhållas med en fungerande compliance-funktion. 

Små- och medelstora operatörer är som tidigare nämnts vanligt förekommande 

användare av white label-lösningar. Genom att licensiera in en spelplattform med 

en mer omfattande white label-konfiguration reduceras risken liksom tiden fram till 

lansering av spelsajten. Kostnaden för att licensiera in lösningen är ofta relaterad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från en spelplattform till en white label-
lösning 

 

 

 

 

 

 

CMS = Content Management System 

CRM = Customer Relationship Management 
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till operatörens intäkter vilket reducerar risken då större fasta avgifter inte är 

aktuella. Rätt white label-lösning möjliggör även för operatören att endast fokusera 

på affärsutveckling, marknadsföring och att behålla spelarna. Det skapar i sin tur 

en mer effektiv organisation.  

Som tidigare nämnts är PlayTech, EveryMatrix and Gaming Innovation Group 

andra väl etablerade leverantörer av spellösningar. Aspire Global skiljer sig dock 

från dessa genom att erbjuda en fullservicelösning som täcker alla aspekter för att 

driva spel online, licenser, från compliance-funktion till betalsystem och risk 

management till speladministration och spelar-support. Andra leverantörer kan 

endast tillhandahålla delar av en fullständig spellösning. 

B2B: En helservicelösning 
Aspire är vad vi känner till unik bland de etablerade aktörerna att kunna erbjuda en 

fullservicelösning. Detta i meningen att både de tekniska delarna och de dagliga 

arbetsuppgifterna kan läggas ut på Aspire.  

Konceptet att vara en one-stop-shop reducerar barriären till att starta spelsajter för 

aktörer från icke spelrelaterade industrier med begränsade resurser, kompetens 

eller erfarenheter från spel och ger dessa partner möjlighet att fokusera på det de 

kan bäst, driva in kunder till sin spelsite via sina trafikflöden. 

Aspires fullservicelösning 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

 

Bolagets intäktsmodell bygger på att intäkter delas mellan partnern och bolaget. 

Prissättningen är attraktiv relativt konkurrenterna. Genom att använda 

intäktsdelning som huvudsaklig betalningsmodell skapas också en naturlig relation 

som bygger på båda bolagens framgång.  
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Intäktsmodellen består av tre komponenter: 

• En initial startavgift som betalas i samband med att kontrakt ingås (15 - 

20 KEUR). 

• En konkurrenskraftig andel av operatörens NGR (15 – 25%) efter det att 

en miniminivå uppnåtts.   

• En mindre marginal på betalningar till spelleverantörer och leverantörer 

av betalningslösningar. 

Partners med Aspires Licenser 
Som tidigare nämnts har Aspire sex nationella licenser och certifikat som 

speloperatör och för sin spelplattform. Bolagets partners behöver inte ha sina egna 

licenser utan kan driva spelsajterna under Aspires licenser. Detta är inget unikt 

men givetvis attraktivt för partners eftersom att det reducerar kostnaderna för att 

komma igång samt tid till lansering. Med licenser erbjuds även en compliance-

funktion. Aspire har också en snabb integration för nya kunder som är cirka 2 till 3 

månader. 

Spelarsupport och compliance 
Aspire erbjuder sina partners möjlighet att administrera spelarsupporten. 

Plattformen har i dag en supportfunktion tillgänglig för spelare via telefon, en chatt 

eller e-post.  

Denna del av fullserviceerbjudandet är rimligtvis värdefullt då den reducerar risken 

genom att eliminera behovet att sätta upp en egen spelarsupport. Detta möjliggör i 

sin tur för en tidsmässigt snabb process för att etablera en spelsajt. Det underlättar 

även för aktörer med begränsad erfarenhet och kunskap att skapa och driva en 

egen intern supportfunktion. 

Compliance-teamet på Aspire säkerställer att plattformen liksom bolaget själva 

följer de senaste lagarna och reglerna. Den andra uppgiften för compliance-teamet 

är att hålla partners uppdaterade kring regelverket. Det är viktigt för operatörerna 

eftersom att exempelvis marknadsföring också täcks in under spelregelverket.   

Verktyg för att maximera värdet 
Aspire har utvecklat ett antal innovativa verktyg för att maximera varje enskild 

spelares långsiktiga värde. Avsikten med verktygen är att ge bolagets egna 

varumärken liksom partner-varumärken en fördel gentemot konkurrenterna.   

Ett verktyg för effektiv marknadsföring 

Som tidigare nämnts använder speloperatörer flera marknadsföringskanaler för att 

attrahera nya spelare. Att nyttja affiliates, banners och Google AdWords är 

samtliga framstående internetbaserade marknadsföringskanaler. Dock fungerar 

olika kanaler olika väl i den mening att kvaliteten/värdet på de spelare som slussas 

till sidorna varierar.  

För att hjälpa partners och de egna varumärkena i dess marknadsföringsstrategier 

har ett innovativt analysverktyg utvecklats. Det beräknar snabbt det förväntade 

värdet av en spelare som kommer från en specifik kanal över en två-årsperiod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelarsupporten administreras av Aspire. 
Det är till vår vetskap en unik del av er-
bjudandet. Det bör ge bolaget en större 
chans jämfört med konkurrenterna att knyta 
sig ann aktörer från andra icke spel-
relaterade industrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De avancerade analysverktygen är 
framtagna för att ge både bolagets egna 
varumärken och dess partners en 
konkurrensfördel. 
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Baserat på denna information kan operatören allokera markandsföringsresurser på 

ett effektivt sätt vilket skapar värde.  

Optimerade sajter efter spelarnas beteende 

När en spelare väl satt in pengar att spela för är det viktigt att maximera värdet i 

termer av NGR genom att styra aktiviteten. För detta har bolaget utvecklat ett 

verktyg som optimerar innehållet som visas på spelsajten. Likt användare av 

sökmotorer som Google tenderar även spelare att klicka på objekt som hamnar 

högt uppe på sajten och sannolikheten för klick minskar för objekt som placerar sig 

längre ner. Baserat på spelarnas beteende anpassas innehållet på sajterna för att 

maximera både NGR och behålla en hög spelaraktivitet liksom återköpsfrekvens. 

Automatiska kampanjer för att hålla aktiviteten uppe 

Att behålla en hög återköpsfrekvens bland sina spelare är en viktig faktor för att 

skapa god lönsamhet över tid. Aspires fullservicelösning inkluderar ett avancerat 

CRM-system som baserat på varje spelares beteende och spelvanor skräddarsyr 

personliga marknadsföringskampanjer. Dessa kampanjer är också exekverade per 

automatik med passande mellanrum. Kampanjerna distribueras sedan via SMS 

eller e-post och inkluderar exempelvis bonuserbjudanden, nyheter eller annan 

information som intresserar spelaren. 

Alla verktyg arbetar med flertalet olika KPI:er som kan anpassas efter önskemål. 

Samma uppsättning verktyg som bolagets egna varumärken nyttjar brukas även av 

partners, vilket maximerar alla involverade parters värde. 

Spel 
Bolaget plattform har integrerats med spel från cirka 70 olika spelutvecklare 

inkluderat NetEnt, Evolution Gaming, Microgaming och NYX Gaming. I biblioteket 

av spel finns bland annat slots, skraplotter, live dealer streaming (Poker eller Black 

Jack), och andra casinospel. Totalt består spelbiblioteket av cirka 1 300 spel varav 

cirka 300 är utvecklade av Aspire. Bolaget har även för avsikt att addera ytterligare 

ett till två innovativa spel per år. 

Värt att nämna är att Aspire har reducerat antalet tillgängliga spel i biblioteket för 

att endast inkludera dem som anses vara av hög kvalitet – alltså de som både 

efterfrågas och genererar bra intäkter genom lägre RTP. 

Målmarknad 
Små- och medelstora operatörer utgör cirka 20 till 25 procent av den totala 

iGaming marknaden och är därför en viktig del av Aspires målmarknad för sin 

fullservicelösning. De främsta säljargumenten är de potentiellt reducerade 

kostnaderna från att migrera verksamheten till bolagets plattform. Genom att 

koppla på fullservicelösningen kan operatören även effektiviseras genom att 

fokusera alla resurser på att generera nya spelare till sidan och således öka 

tillväxten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De egenutvecklade spelen nyttjas inte bara 
av de egna varumärkena utan finns även 
tillgängliga för partners. Det gör att 
partner kan vara unik i sitt spelerbjudande 
med andra spel än de tillhandahållna av de 
traditionella spelutvecklarna. De 
egenutvecklade spelen tenderar även att 
ha en högre RTP. 

 

 

RTP = Return to player, förväntad vinst på 
slotsspel 
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Som tidigare nämnts möjliggör fullservicelösningen för bolaget att sälja mot aktörer 

utanför iGaming-sektorn som saknar tidigare erfarenhet och kunskap från 

spelsektorn. Det är också en grundläggande del av bolagets strategi att rikta in sig 

på dessa bolag som har goda möjligheter att addera ytterligare intäkter från 

spelsajter via väletablerade varumärken och förmågan att generera trafik till sina 

befintliga sajter. Vi tror att den delen av bolagets marknad kommer vara viktig för 

tillväxten över tid. 

Tidigare nämnda Sky News och the Sun är exempel från Storbritannien som 

öppnat sina egna spelsajter då den nationella spelmarknaden omreglerats. 

Mediehus som exempelvis svenska Aftonbladet eller Expressen har väletablerade 

varumärken och sajter som lockar miljontals besökare. Dessa är två bra exempel 

på aktörer med en god potential att kunna generera betydande intäkter från att 

driva white label-spelsajter.  

Affiliate-bolag är ytterligare en målgrupp. Affiliate-bolag driver trafik till sina kunders 

internetsidor. I ett iGaming-sammanhang är affiliate-bolagens kunder 

speloperatörer. Trafiken (läs potentiella spelare) till operatörerna har traditionellt 

slussats via hemsidor som innehåller information om bonusar, rankinglistor, 

recensioner eller annat som är relevant för spelare. Affiliates kan genom att lansera 

och drivna egna spelsajter på Aspires lösning slussa delar av den trafik till de egna 

sajterna och således öka intäkterna.  

Affiliate-bolag finns bland Aspires befintliga partners. Det kan dock kan skapa en 

intressekonflikt om affiliate-bolagen börjar driva trafik till sina egna sidor. Det 

eftersom att affiliate-bolaget då utsätter sina kunder för en direkt konkurrens. 

Vidare bedömer vi att det finns en ryktesrisk då affiliate-bolagens sidor skall vara 

oberoende i sina rankingar och recensioner, vilket kan bli ifrågasatt om egna 

spelsajter inkluderas. 

Regelverk och licenser 
På en reglerad marknad (alltså nationell) drivs landbaserat spel under ett fastslaget 

regelverk. På en omreglerad marknad har regelverket anpassats för att inkludera 

spel online. På en omreglerad marknad styrs alltså alla spelaktiviteter (även online) 

av lagar och regler samt är skattebelagda. Avsikten med regelverken är att 

reducera illegal verksamhet och skydda spelare mot bedrägeri och spelmissbruk. 

Någon form av licens eller certifikat är vanligtvis ett krav för att driva 

spelverksamhet på en omreglerad marknad. Dessa licenser är vanligtvis utgivna av 

den spelrelaterade myndigheten ifråga. Speloperatörer behöver vanligtvis en 

specifik licens som operatör medan en leverantör av exempelvis spelplattformar 

behöver en motsvarande licens fast då som leverantör. Alla licensinnehavare är 

vanligtvis kontrollerade med jämna mellanrum för att säkerställa att regelverken 

följs.  

  

 

Bolag med förmåga att attrahera besökare 
till sina webbsidor är potentiella partners 
till Aspire. Bolag utanför den traditionella 
iGaming-sektorn har historiskt visat ett ökat 
intresse för att driva spelsajter efter att den 
nationella spelmarknaden omreglerats. 
Detta då regelverket som styr över 
spelaktiviteter tidigare var okända men 
som efter en omreglering blivit kända.  
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I Europa som är Aspires huvudmarknad är en av EEA:s (Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet) huvudpunkter den fria rörligheten av produkter och tjänster. 

Det innebär att aktörer med spellicens i någon av EEA-länderna också får driva 

spelverksamhet i vilket annat EEA-land som helst – så länge det lokala regelverket 

på nationell eller delstatsnivå tillåter det. I slutändan är det alltså de lokala reglerna 

som styr spelverksamhet online. 

Omreglerade marknader följer dock inte samma regler och har inte samma 

skattesystem. Vissa länder har inte anpassat sina regler för att inkludera spel 

online men verksamheten är ändå skyldiga att betala skatt. Skattesystemen är i de 

flesta fallen relaterade till GGR men i vissa fall är skattesatsen baserad på spel-

omsättning. Genomgående gäller dock att en högre skatt reducerar spel med 

licensierade operatörer. Vidare kräver vissa omreglerade marknader som 

Storbritannien och Danmark lokalt utgivna licenser. Andra marknader som 

exempelvis Sverige har en myndighet som styr spelverksamhet men har inte 

anpassat systemet för att inkludera spel online. Något förbud att tillhandahålla spel 

online finns inte heller för operatörer med eller utan licens. Vidare finns marknader 

där spel är förbjudet men inga lagar förbjuder spel online för operatörer med licens. 

Sedan finns även så kallade svarta marknader där spel är förbjudet. 

Hur som helst skapar variationer i regelverk och skattesystem en komplex miljö att 

verka inom för alla spelbolag och potentiella aktörer som önskar etablera en egen 

spelverksamhet. 

Olika länders spellicenser har internationellt olika status. En licens från Malta har 

dock generellt hög status internationellt. Malta var en av de första länderna i 

Europa att omreglera spelmarknaden redan år 2004. Licens från Gibraltar, 

Alderney (Kanalöarna) och Isle of Man är andra licenser med hög internationell 

status.  

Aspire har sex licenser eller certifikat 
Som framgår i tabellen på nästa sida har bolaget licenser eller certifikat både som 

operatör och/eller leverantör på sex olika marknader inkluderat Malta. Med dessa 

licenser kan bolaget vara aktiva på de flesta marknader runt om i Europa.  

En av de senaste licenserna var den som leverantör av casino och betting-

lösningar i Portugal. Som tidigare nämnts är Cofina en av de första som avser att 

gå live med bolagets betting-lösning inom kort.  

Liksom i Storbritannien och Danmark finns fler marknader som kräver lokalt 

utfärdade licenser. Det betyder att bolagets marknad för fullservicelösningen 

vidgas ju fler licenser bolaget får.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt H2 Gambling Capital värderades 
den nordiska marknaden (exkl. Island) till 
2,9 miljarder Euro (gross wins) år 2016.  

 

 

Maltas licenssystem bygger på flera olika 
typer av licenser kategoriserade som klass 
1 till 4. För att underlätta undersöker Malta 
möjligheten att ge ut licenser per 
verksamhetsområde, B2B eller B2C. 
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Licenser och certifikat 

        
Marknad   Ägare   

Belgien B2B och B2C AG Software (Malta)   
Danmark B2B och B2C AG Communications (Malta)   

Italien B2B och B2C AG Communications (Malta)   
Malta B2B och B2C AG Software (Malta) and Aspire Global International (Malta)   

Portugal B2B AG Software (Malta)   
Storbritannien B2B och B2C Aspire Global plc (Gibraltar Branch), AG Software (Israel) och AG Communication (Malta)   

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

Väntade regulatoriska förändringar  
Aspire fokuserar på omreglerade marknader. Under 2016 kom cirka 46% av 

intäkterna från omreglerade marknader eller sådana som står inför en omreglering.  

Motsvarande siffra för 2017 var cirka 65%. Antalet omreglerade marknader stiger 

och denna trend har pågår under en längre tid. Under det senaste decenniet har 

15 länder i Europa omreglerat sina spelmarknader, vilket för det mesta öppnat upp 

för internationella aktörer. Norge och Finland är däremot exempel på marknader 

som gått mot strömmen och stärkt de statligt ägda monopolen.  

Omreglering innebär en risk men också en möjlighet för B2B-verksamheten. 

Omregleringar är oftast associerade med stigande compliance-kostnader liksom 

högre skatter. Dock tenderar som tidigare nämnts aktörer från andra sektorer att 

visa ett större intresse för att driva spelsajter efter en omreglering. Detta då risken 

har minskat och alla regler och skatter är fastslagna. Som nämnts är Aspires avsikt 

således att växa med denna utveckling genom att erbjuda en fullservicelösning till 

exempelvis mediehus eller andra aktörer med starka varumärken som driver trafik 

till sina internetsidor.  

Ytterligare en fördel med omreglering är att marknaden i sig får ett bättre rykte och 

ofta ökar sin spelaktivitet. Den danska marknaden som omreglerades redan 2012 

utgör ett sådant exempel. Ökad aktivitet gynnar både B2B och B2C 

verksamheten.  

Under fjärde kvartalet 2017 kom cirka 37% av koncernens intäkter från Norden. 

Som nämnts har både Finland och Norge stärkt sina monopol medan Danmark 

omreglerades 2012. I Danmark beskattas numera samtliga iGaming vertikaler med 

20% av GGR. Sverige var den nionde största marknaden för iGaming globalt år 

2016. Här domineras både landbaserad och spel online av statligt ägda och 

Svenska Spel samt ATG som har en marknadsandel om cirka 60%. Dock, som 

framgår i graf överst på nästa sida ökar intäkterna för operatörer utan licens i 

Sverige.  
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Operatörer utan licens i Sverige växer sedan 2012 

 

Källa: Lotteri Inspektionen och Jarl Securities 

 

Den svenska regeringen har föreslagit att omreglera spelmarknaden. Om förslaget 

går igenom omregleras marknaden under 2019. Förslaget inkluderar en skattesats 

om 18% på GGR och krav på lokalt utfärdade licenser för B2B och B2C. Neder-

länderna står också inför en liknande omreglering under 2019. Om förslaget röstas 

igenom av landets senat kommer spel att beskattas med hela 29% av GGR. 

Australien har nyligen förbjudit casinoverksamhet men lämnar möjligheter inom 

betting. Som en effekt av detta stängde Aspire ned sin verksamhet på den 

australienska marknaden under andra kvartalet 2017. Helåret 2017 kom cirka 8% 

av koncernens intäkter från Australien.  

Nedan visas den av H2 Gambling Capital förväntade utvecklingen för GGR från 

internationella operatörer minus GGR generad av lokala operatörer som en effekt 

av omregleringen. (Fler internationella aktörer öppnar lokala verksamheter). 

H2 Gaming Capital förväntar sig fallade GGR från lokala operatörer som en effekt av omreglering 

 

Källa: H2 Gambling Capital och Jarl Securities 

 
  

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2012 2013 2014 2015 2016

ATG, Svenska Spel och Casino Cosmopol Bingo, statliga lokala och regionala lotterier

Restaurang casino Operators utan licens I Sverige

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

b
nE

U
R

GGR internationella operatörer minus GGR lokala operatörer



 

16 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

GRUNDANALYS 

ASPIRE GLOBAL 

9 mars 2018 

B2C: Karamba 
B2C-verksamheten driver sina varumärken på samma plattform och med samma 

verktyg som B2B-verksamhetens partners. Karamba är bolagets främsta 

varumärke. Antalet egna varumärken har reducerats för att på bästa sätt fokusera 

företagets resurser. Affiliates utgör den främsta marknadsföringskanalen. 

Karamba var först ut med att gå live med betting. Lanseringen skedde i liten skala 

för att låta ett begränsat antal spelare testa funktionaliteten innan en lansering 

kunde ske i större skala.  

B2C-verksamheten har genomgått förbättringsarbete både från ett tekniskt liksom 

funktionellt perspektiv. Vidare har spelen optimerats och marknadsförings-

aktiviteter har åter ökat vilket gett resultat i form av ökat antal FTD. Till detta har en 

app lanserats vilket enligt företagsledningen hittills gett positiva resultat.  

Marknaden 
Spelmarknaden består av landbaserade spel och spel online (iGaming). Det är den 

sistnämnda som utgör den underliggande marknaden för Aspires bägge 

verksamhetsområden. År 2016 utgjorde iGaming cirka 10,8% av den totala 

marknaden globalt. Motsvarande andel år 2003 var cirka 3,4%. Med andra ord så 

tar spel online marknadsandelar, det enligt data presenterat av H2 Gaming Capital. 

Europa är den absolut viktigaste marknaden för Aspire. Under fjärde kvartalet 2017 

kom cirka 98% av intäkterna från denna region. Europa ligger även före resterande 

delar av världen avseende andelen av spelaktiviteterna som migrerat till nätet, 

möjligen på grund av alla omregleringar. 2016 utgjorde iGaming cirka 24% av den 

totala marknaden i Europa. 

Nedan visas den historiska och prognostiserade utvecklingen för spel online i 

Europa. 2016 uppskattades värdet till cirka 19,4 MDR EUR. En genomsnittlig 

tillväxttakt per år (CAGR) prognostiseras till cirka 7,2% fram till 2022. Det är aningen 

högre än prognostiserad CAGR för den globala marknaden som är antagen till 6,7%.  

iGaming-marknaden i Europa uppskattas till cirka 19,4 MDR EUR år 2016 

 

Källa: H2 Gambling Capital och Jarl Securities 

 

Globalt var Europa den största marknaden 2016 följt av Asien med Mellanöstern 

(ME). Nordamerika hamnade på en tredjeplats. Den starkaste 
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tillväxten förväntas i Latinamerika, Karibien och Afrika. 

Europa är den dominerande marknaden och väntas behålla denna position. Tillväxten återfinns i mindre marknader som 

Latinamerika, Karibien och Afrika. 

 

Källa: H2 Gaming Capital och Jarl Securities 

 

Utöver Norden utgör även Storbritannien en viktig marknad för Aspire och 

tillsammans utgjorde dessa cirka 37% respektive cirka 20% av koncernens totala 

intäkter under fjärde kvartalet 2017.  

Nedan visas de 30 största nationella marknaderna i termer av GGR under 2016. 

Som framgår kommer Sverige och Nederländerna på nionde respektive tjugoförsta 

plats. Som tidigare nämnts står de båda länderna sannolikt inför en omreglering 

under 2019. Polen förutspås få den snabbaste tillväxten. Under våren 2017 

omreglerades denna marknad för betting i landet. Med en hög skattesats om 12% 

av omsättningen har flertalet internationella operatörer valt att lämna Polen.  

Storbritannien är den största marknaden för iGaming 

 

Källa: H2 Gaming Capital och Jarl Securities 

 

Historiskt har casino varit Aspires främsta fokusområde både inom B2B- och B2C-

verksamheten. Som bekant har betting nyligen adderats men den första partner 

har ännu inte gått live. Lanseringen på den egna sidan Karamba skedde initialt i 

liten skala. 

2016 utgjorde betting (sport och häst) den största iGaming vertikalen och utgjorde 

cirka 41% av GGR i Europa. Casino var den andra största vertikalen med en andel 
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på cirka 30%. De båda vertikalerna förväntas behålla dessa nivåer. Lotteri 

förväntas öka sin andel av den totala iGaming marknaden i Europa medan poker 

förväntas tappa. Graf nedan visar de procentuella bidragen från 2003. Kategorin 

”Övriga” inkluderar bingo, skicklighetsspel och lotteri.   

Marknaden för betting, casino, poker och andra spel – bingo, skicklighetsspel och poker 

 

Källa: H2 Gambling Capital och Jarl Securities 

Mobiltelefonen tar plats 
I dag är datorn fortfarande den mest populära plattformen att spela på. Dock 

förväntas marknaden i större utsträckning flyttas mot mobila enheter som mobil-

telefonen och surfplattan. Denna trend är global. 2016 gjordes cirka 26% av 

insättningarna på bolagets partner-varumärken via mobiltelefonen. Motsvarande 

siffra 2014 var cirka 8%. 

Nedan visas den förväntade övergången från en övervikt mot datorer till en lika 

fördelning mellan mobil och dator år 2022. Aspire kan handskas med denna 

förändring då företagets lösning numera är gångbar mot såväl datorer liksom 

mobiltelefoner och surflattor (Android och iOS). 

Mobiltelefonen ökar i popularitet 

 

Källa: H2 Gambling Capital och Jarl Securities 
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Historiska siffror 
Som tidigare nämnts är Europa den viktigaste marknaden för Aspires bägge 

verksamhetsområden. Nedan till vänster visas intäkter (NGR) fördelat per geografi 

för fjärde kvartalet 2017. Den avslutade verksamheten i Australien utgör intäkterna 

från ”övriga världen” relativt föregående år.  Även andelen från de nordiska 

marknaderna har fallit sedan 2016.  

Till höger visas fördelningen mellan de två affärssegmenten, B2B och B2C. 2017 

var det första året med en övervikt för B2B-verksamheten. Vi tror att denna 

utveckling kommer att fortsätta under de kommande åren. 

Intäktsfördelning, 2017 

  

Källa: Aspire Global 

Intäkter 
Bolagets intäktsmodell för B2B-verksamheten bygger på att de intäkterna som 

genereras av partner-varumärkena delas mellan Aspire och partners, samtidigt 

som Aspire tar en mindre marginal på betalningarna till spel- och betalsystems-

leverantörer samt en uppstartsavgift. De egna varumärkena under B2C-

verksamheten genererar intäkter i form av NGR.  

Grafen nedan illustrerar intäkter som andel av totala intäkter från omreglerade 

marknader eller sådana som snart skall omregleras. År 2016 kom cirka 65% av 

intäkterna från sådana marknader. Motsvarande siffra var 70% år 2017. 

Andel av intäkter som genererats på en omreglerad marknad eller en sådan som står inför en omreglering 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 
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Utvecklingen mot en större andel intäkter från omreglerade marknader är i linje 

med bolagets strategi att stärka sin position på dessa marknader där 

tillväxtmöjligheter finns inom sektorer utanför den traditionella iGaming-sektorn.  

Intäkter för koncernen 

2016 var ett medelmåttigt år med en tillväxt om cirka 5%. 2017 blev betydligt 

bättre med en tillväxt om cirka 18% - väl över marknaden. Både B2B och B2C-

verksamheten växte.  

Årliga intäkter koncernen, 2015 – 2017. Inte justerat för avslutad verksamhet i Australien 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

 

På kvartalsbasis tog tillväxten fart på allvar under andra kvartalet 2017. Under det 

tredje och fjärde kvartalet blev tillväxten än starkare. Under fjärde kvartalet 

landade koncernens tillväxt på cirka 27%. Till detta skall läggas att det fjärde 

kvartalet måste ses som starkt med hänsyn tagen till den avslutade verksamheten i 

Australien. 

Kvartalsvisa intäkter koncernnivå, 2016 – 2017. Inte justerat för avslutad verksamhet i Australien 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 
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Intäkter, B2B vs B2C 

Kvartalsvisa intäkter för de båda affärsverksamheterna visas nedan. Som framgår 

växte både B2B och B2C under samtliga fyra kvartal 2017 relativt motsvarande 

kvartal föregående år. Dock var tillväxten betydligt starkare för B2B än för B2C. 

B2B: 15 nya partners adderades under helåret 2017. Det aggregerade antalet var 

vid årets utgång 40 stycken vilket genererade intäkter om totalt cirka 37,1 miljoner 

euro. På årsbasis blev tillväxten cirka 24%. Justerat för avslutade verksamhet i 

Australien var den årliga tillväxten cirka 50%. 

I december 2017 var 35 partners aktiva. Lanseringen av nya partner-varumärken 

omvandlades relativt omgående till intäkter vilket resulterade i fyra starka kvartal 

för B2B-verksamheten. Under fjärde kvartalet landade tillväxten på 40%, inte 

justerat för den avslutade verksamheten i Australien. 

B2C: Som en effekt av flera förbättringsåtgärden växte B2C-verksamheten med 

cirka 12,3% på årsbasis. Justerat för avslutad verksamhet i Australien var den 

årliga tillväxten 25,4%. Tillväxten under fjärde kvartalet var cirka 14,1%, inte 

justerad för Australien.  

Nedan visas den kvartalsvisa intäktsutvecklingen sedan första kvartalet 2016 för 

B2B och B2C. 

Historiska kvartalsvisa intäkter, 2016 – 2017. Inte justerade för avslutad verksamhet i Australien 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

Utgifter och marginaler, koncernen 
Historiskt har den största kostnaden varit distributionskostnader, vilket bland annat 

inkluderar betalningar till partners. Som tidigare nämnts behåller Aspire mellan 

15% och 25% av NGR genererat hos partner-varumärkena. Allt eftersom fler 

partner-varumärken adderas kommer också distributionskostnaderna att öka i 

absoluta tal. Så länge villkoren för intäktsfördelningen inte förändras kommer 

distributionskostnaders som andel av B2B-relaterade intäkter inte att fluktuera 

särskilt mycket.   
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Marknadsföringskostnader relaterade till B2C-verksamheten är ytterligare en 

större utgiftspost under distributionskostnader. Under fjärde kvartalet 2017 

landade marknadsföringskostnaderna på motsvarande 38% av de B2C-relaterade 

intäkterna.  

Administrativa utgifter inkluderar bland annat personal och andra koncern-

gemensamma kostnader som hyra och ekonomi. Under fjärde kvartalet 2017 

utgjorde personalkostnader cirka 62% av de administrativa utgifterna.  

Nedan visas rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) på årsbasis för 

koncernen sedan 2015. Under 2016 backade marginalen som en effekt av lägre 

intäkter. Dock återhämtade sig marginalen under 2017 för att landa på 19,9%. 

Detta då intäkterna ökade i en takt som överskred den takt som kostnader steg.  

Intäkter och EBITDA-resultat, koncernnivå. Inte justerad för avslutad verksamhet i Australien 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

 

För koncernen landade EBITDA-marginal under fjärde kvartalet 2017 på cirka 

20%. Det motsvarar en förbättring om cirka 1%-enhet relativt motsvarande kvartal 

2016. Samtidigt ökade spelavgifter med cirka 45% under kvartalet. Dock utgör 

denna post fortfarande en mindre andel av totala utgifter -  cirka 5,3% under 2017 

och cirka 6,1% under fjärde kvartalet.  

Kvartalsvisa intäkter och EBITDA-resultat, koncernen. Inte justerad för avslutad verksamhet i Australien 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 
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KPI:er går i rätt riktning 
KPI:er används för att analysera intäkter och identifiera vad som går bra och vad 

som kan förbättras inom företagets verksamhet.  

FTDs 

First Time Depositors (FTD) är en viktig KPI då den visar bolagets förmåga att 

attrahera nya spelare och således generera intäkter. FTD påverkas givetvis av 

marknadsföringsstrategin inkluderat bonuserbjudande men även av antalet 

lanserade varumärken. 

FTD för B2B-verksamhetens partner-varumärken visade på en ökning under 

samtliga fyra kvartal 2017, vilka också relativt snabbt omvandlades till intäkter. 

Etableringen av nyligen lanserade varumärken och lanseringar var den främst 

bidragande faktorn till den positiva utvecklingen.  

FTD under fjärde kvartalet 2017 ökade med cirka 108 procent relativt samma 

kvartal 2016 – då justerat för avslutad verksamhet i Australien. Dock var den 

sekventiella tillväxten, Q4/Q3 2017, cirka 9%. Den sekventiella tillväxten i FTD 

mellan Q2 och Q3 var högre, cirka 23%, justerat för Australien.  

På kvartalsbasis steg antal FTD för B2C-verksamheten med cirka 50% justerat för 

Australien. Den sekventiella ökningen mellan Q3 och Q4 var cirka 2% justerat för 

Australien. Mellan Q2 och Q3 var motsvarande siffra cirka 25%. Den sekventiella 

ökningen i marknadsföringskostnader mellan Q3 och Q4 var cirka 6,3%. 

First Time Depositors, FTD, B2B och B2C på kvartalsbasis 

  

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

Insättningar 

Storleken på insättningarna är av betydelse då korrelationen med intäkter antas 

vara positiv. Insättningarna är stigande för både B2B- och B2C-verksamheterna. 

Under fjärde kvartalet 2017 ökade den insatta summan likvida medel med 41% för 

B2B-verksamheten, justerat för Australien. De många lanseringarna av nya 

partner-varumärken resulterade i tillväxt under samtliga fyra kvartal 2017. Den 

sekventiella tillväxten mellan Q3 och Q4 blev cirka 7%. Det motsvarar en ökning 

med cirka 5% från Q2 till Q3.  
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Insättningar, aktiva partners och antal partner-varumärken, B2B. Notera datering för partners och partner-varumärken 

   

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

 

Insättningar för de egna varumärkena (B2C) ökade under fjärde kvartalet 2017 

med cirka 24%, justerat för Australien. Under det gångna året ökade 

insättningarna sekventiellt under de två sista kvartalen med cirka 5% mellan Q3 

och Q4. Som tidigare nämnt ökade marknadsföringskostnaderna under fjärde 

kvartalet med cirka 26% och utgjorde cirka 38% av B2C-relaterade intäkter.  

Insättningar och marknadsföringskostnader, B2C 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

RDC 

Insättningar är relaterade till RDC, Returning Depositing Customers/players. RDC 

är ytterligare en viktig KPI då den visar bolagets förmåga att få spelare att 

återkommande deponera ytterligare pengar för att spela mer. Med andra ord visar 

RDC bolagets förmåga att skapa lojalitet genom god marknadsföring, attraktiva 

spel men även andra faktorer som ett enkelt och användarvänligt gränssnitt. 

Som framgår i graf överst på nästa sida är trenden stigande för RDC liksom för 

FTD, vilket är positivt. Motsatsen hade utgjort en klar varningssignal. Strategin är 

att optimera spelutbudet efter de med låg RTP måste vara i balans för att inte 

hämma utvecklingen för RDC. RDC för fjärde kvartalet 2017 är ännu inte 

presenterat. 
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Returning Depositing Customers/players, RDC, kvartalsbasis sedan 2015 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

Optimering för att öka Hold 

I sammanhanget refererar vi till produktmix som fördelning mellan spel med hög 

RTP relativt dem med lägre RTP. En lägre RTP är fördelaktigt för Aspire då det 

matematiskt skall resultera i en högre NGR. RTP påverkar således även Hold som 

är ytterligare en viktig KPI som visar bolagets förmåga att omvandla insättningar till 

intäkter. 2015 var hold cirka 55% men har fallit tillbaka under de två senaste åren. 

Samtidigt är Hold för Aspire fortfarande högt relativt konkurrenternas. För 2016 var 

Hold justerat för Australien cirka 51,5%. Motsvarande siffra för 2017 ökade till 

cirka 51,7%. Bolagets mål är att hålla en Hold på en nivå överstigande 50%. 

Tidigare nämnda optimering av spelombudet avser att skapa en mer fördelaktig 

produktmix, vilket i sin tur ger en högre Hold. Som framgår i graf överst på nästa 

sida steg Hold under tredje och fjärde kvartalet 2017 på koncernnivå - under det 

fjärde kvartalet med cirka 53,5%. Det indikerar att bolagets strategi att optimera 

spelutbudet har fått effekt.  

Hold, koncernnivå 

 

Hold, B2B och B2C 

  

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 
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NGR 

I slutändan är det trots allt bolagets förmåga att generera NGR som värderas. NGR 

är i en stigande trend både för B2B- och B2C-verksamheterna.  

Historiska intäkter (NGR), B2B och B2C 

  

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

Prognoser 
Baserat på intäkter under 2017 ser Aspire ut att vara tillbaka på rätt spar efter ett 

medelmåttigt 2016. B2B-verksamheten var den drivande faktorn bakom tillväxten 

men även B2C-verksamheten har återigen börjat visa på god tillväxt.

Marknaden för iGaming växer och konkurrensen bland plattformsleverantörer är 

intensiv. Vidare omregleras nationella marknader vilket utgör en risk för många 

aktörer i sektorn. Detta då omregleringar tenderar att leda till ökade kostnader i 

form av skatter och compliance. Omregleringar är samtidigt lika mycket en 

möjlighet för Aspire med dess fullservicelösning som möjliggör för bolaget att 

attrahera aktörer utanför den traditionella iGaming-industrin. Dessa aktörer har 

historiskt visat en ökad vilja att driva spelverksamhet efter en omreglering. 

Partnerskapet med Cofina Media visar också att efterfrågan finns för bolagets 

lösning. Det är också utanför iGaming-sektorn som vi ser de största möjligheterna 

för bolagets B2B-verksamhet att fortsätta växa i en takt överstigande marknadens 

till en god lönsamhet. Med det sagt tror vi att B2B-verksamheten också kommer 

att fortsätta att växa under de kommande åren. 

Företagets erbjudande har stärkts under det gångna året: (i) Den tekniska 

infrastrukturen har utvecklats för att klara av en högre aktivitet, (ii) Ett nytt Jackpot-

spel har lanserats, (iii) betting har adderats som ytterligare en vertikal (iv) bolaget 

har fått ytterligare en licens som leverantör i Portugal.  

Vi ser en bra potential i betting-vertikalen att driva tillväxten under 2018. Med VM i 

fotboll denna sommar kan tajmingen bli utmärkt. Aspire genomför dock fortfarande 

live-tester på Karamba. Partner-varumärket Mr. Play och Goliath casino som drivs 

av tidigare anställda på Leo Vegas är nästa på tur. Cofina Media kommer att gå 

live i mars 2018 med Aspires bettinglösning, sedan tidigare redan live med casino. 

Vidare har historien visat på en fungerande affärsmodell. Bolagets strategi i 

kombination med en stark underliggande marknad tror vi kan skapa god tillväxt 
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under de kommande åren. I vårt basscenario prognosticerar vi med en CAGR om 

cirka 17% för perioden, 2018 till 2020. I bull-scenariot modellerar vi med en CAGR 

om 21% och i bear-scenariot med cirka 13%. 

Historiska och prognostiserade intäkter koncernnivå, 2015 – 2020. Basscenario 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

Historiska och prognostiserade intäkter per kvartal på koncernnivå, 2016 – 2020. Basscenario 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

 

Koncernens historiska lönsamhet har varit hög. Med den antagen tillväxten är det 

också rimligt att administrationskostnaderna ökar, inräknat utgifter för personal. Vi 

modellerar med stigande personalkostnader på motsvarande cirka 20% för helåret 

2018.  

Vi prognosticerar stigande marknadsföringskostnader givet den bredare 

lanseringen av betting vertikalen. Vi tror att marknadsföringskostnaderna under 

andra kvartalet 2018 kommer att nå nya högstanivåer i absoluta tal med VM i 

fotboll som går av stapeln från den 14 juni.  

Cirka 76% av intäkterna under fjärde kvartalet 2017 kom från omreglerade 

marknader eller sådana som står inför en omreglering. Det är redan högre än 

konkurrenterna. Vi tror att denna andel kommer öka ytterligare. Med detta 

modellerar vi med stigande spelavgifter. Som nämnts står Sverige och 

Nederländerna inför en omreglering 2019. Det kan skapa ett hopp upp i kurvan för 

spelavgifter. Sveriges andel av koncernintäkterna ligger i dag omkring 15%. Det är 

inte heller orimligt att denna andel kommer att stiga efter omregleringen med nya 

potentiella partners som kan bli approcherade. Vidare tror vi att distributions-

kostnader som andel av B2B-relaterade intäkter kommer att ligga mellan 75% och 
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85%. Med en högre andel intäkter från beskattade marknader har bolaget påvisat 

en förmåga att ändå leverera goda marginaler.  

Nedan återfinns historiska och prognostiserade EBITDA-resultat och marginaler. 

Historiska och prognostiserade EBITDA-resultat med marginaler på årsbasis 2015 – 2020. Basscenario 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

Historiska och prognostiserade EBITDA-resultat med marginaler på kvartalsbasis 2015 – 2020. Basscenario 

 

Källa: Aspire Global och Jarl Securities 

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

prognoser för dess framtida intäkter. En av de mer påtagliga riskerna, främst 

avseende B2C-verksamheten är förändringar i regelverket. Den nyligen avbrutna 

verksamheten i Australien (som alla spelbolag drabbades av) är ett exempel i 

närtid där förändringar i rådande regelverk haft en negativ inverkan på affärerna. 

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 bör plattformen 

klara av ökade aktiviteter med fler partners. Om inte så kommer investeringar att 

krävas och tillväxttakten temporärt att avta. Våra prognoser inkluderar en fortsatt 

stark tillväxt, både i termer av att etablerade operatörer 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 framtiden.  
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Värdering 
Genom att kombinera en DCF-modell med en jämförelsevärdering beräknar vi ett 

motiverade värde per aktie till 42,3 kronor inom de kommande sex till tolv 

månaderna. 

DCF-värdering 
Vår DCF-modell ger ett värde per aktie om 37,6 SEK per aktie i basscenariot. Vi 

använder en diskonteringsränta om 9.4%. Denna är beräknad med ett Beta-tal om 

1,2x, en riskfri ränta om 1%, en förväntad avkastning på markandsportföljen om 

6.5% samt en storleksrelaterad riskpremie om cirka 1,5%. Denna är baserad 

genom att interpolera bolags-storlekspremie specificerade i PWC:s rapport 

“Riskpremien på den svenska aktiemarknaden”, från mars 2017. Valutakursen, 

EUR/SEK, är satt till 9,8.  

Bolagets mål är att ha en genomsnittliga EBITDA-marginal under perioden 2018 till 

2020 om 15%. Med detta modellerar vi med en långsiktig EBITDA-marginal om 

15% i samtliga tre scenarion.  

DCF-värdering 

          
  BEAR BAS BULL   

EUR/SEK 9,8 9,8 9,8   
Wacc 9,4% 9,4% 9,4%   

CAGR, 2017E - 2020E 13,0% 17,1% 20,9%   
Tillväxt, evighet 2,5% 2,5% 2,5%   

Rörelsevärde (EV), MEUR 142,6 160,3 178,8   
Restvärde, % 92,1% 91,3% 90,5%   

          
Kassa MEUR, dec-2018 16,0 16,7 17,4   

Räntebärande skulder MEUR, dec-2018 0,0 0,0 0,0   
Nettokassa MEUR, dec-2018 16,0 16,7 17,4   

Aktievärde, MEUR 158,5 177,0 196,2   
Antal aktier, miljoner 46,3 46,3 46,3   

Motiverat värde per aktie, EUR 3,4 3,8 4,2   
Motiverat värde per aktie, SEK 33,6 37,6 41,6   

Upp-/nedsida rel. senast betalda (32,2 SEK) 3% 15% 27%   
          
  2018P 2018P 2018P   

EV/Sales 1,9x 1,9x 1,9x   
EV/EBITDA 12,7x 12,8x 13,0x   

Källa: Jarl Securities 
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Jämförelsevärdering 
Vår jämförelsevärdering ger ett värde per aktie om 43,9 kronor – vilket är högre än 

värdet beräknat i DCF-modellen. I jämförelsegruppen har vi inkluderat både 

operatörer och leverantörer. Samtidigt skall noteras att många av de inkluderade 

operatörerna även erbjuder spel och spellösningar, dock inte som sin huvudsakliga 

affär. De inkluderade bolagen är inte exakt jämförbara med Aspire avseende 

verksamhet, storlek, tillväxt etcetera. Som framgår i tabellen nedan sticker norska 

GIG ut med sina högsta multiplar. Samtidigt är GIG möjligen det bolag som mest 

påminner om Aspire Global. 

Peers 

          
Bolag   EV/Sales 2018P EV/EBITDA 2018P   

888 Holdings PLC Operatör 2,2x 12,2x   
Betsson AB Operatör 2,2x 12,2x   

Evolution Gaming Group AB (publ) Spel och/eller plattforms-leverantör 1,8x 7,7x   
Gaming Innovation Group Inc Spel och/eller plattforms-leverantör 7,9x 18,1x   

Kambi Group PLC Spel och/eller plattforms-leverantör 3,2x 12,3x   
Kindred Group PLC Operatör 3,9x 12,9x   
LeoVegas AB (publ) Operatör 2,9x 13,3x   

Mr Green & Co AB (publ) Operatör 2,1x 12,5x   
NetEnt AB (publ) Spel och/eller plattforms-leverantör 1,0x 5,8x   

Playtech PLC Spel och/eller plattforms-leverantör 5,3x 11,5x   
William Hill PLC Operatör 3,0x 7,6x   

  Genomsnitt 3,2x 11,5x   
  Median 2,9x 12,2x   
  Implicit EV MEUR, Aspire Global 265,3 143,6   
  Nuvärde, MEUR 246,6 133,4   
  Nettokassa MEUR, dec-2018P 17,2 17,2   
  Aktievärde, MEUR 263,8 150,6   
  Utestående aktier (efter utspädning), miljoner 46,2 46,2   
  Implicit värde per aktie, EUR 5,7 3,3   
  EUR/SEK 9,8 9,8   
  Implicit värde per aktie, SEK 56,0 32,0   
  BAS: Värde per aktie, SEK 43,9     
  Upp-/nedsida rel. senast (31,9 SEK) 34%     
          
  BULL: värde per aktie, SEK 48,5     
  BEAR: Värde per aktie, SEK 39,7     

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Motiverat värde per aktie 
Genom att kombinera de två värderingsmodellerna till ett viktat genomsnitt 

beräknas ett motiverat värde per aktie på 42,3 kronor inom de kommande sex till 

tolv månaderna i basscenariot. I bear-scenariot beräknas ett motiverat värde per 

aktie till 38,2 kronor. I bull-scenariot beräknas ett motiverat värde per aktie till 46,8 

kronor. Värderingen stöttas av jämförelsevärderingen. Våra modeller tar inte 

hänsyn till eventuella framtida förvärv från företagets sida.  

Värdering 

              
  BEAR BAS BULL       

DCF             
Wacc 9,4% 9,4% 9,4%       

CAGR, 2018 - 2020 13,0% 17,1% 20,9%       
Tillväxt, evighetsvärde 2,5% 2,5% 2,5%       

Rörelsevärde (EV), MEUR 142,6 160,3 178,8       
Nettokassa dec-2018P, MEUR 16,0 16,7 17,4       

Aktievärde, MEUR 158,5 177,0 196,2       
Antal aktier efter utspädning, miljoner 46,2 46,2 46,2       

Värde per aktie, SEK 33,6 37,6 41,6 EUR/SEK 9,81   
Implicit EV/Sales, 2018P 1,9x 1,9x 1,9x       

Implicit EV/EBITDA, 2018P 12,7x 12,8x 13,0x       
              

Jämförelsevärdering             
Genomsnitt EV/Sales 2018P, jämförelsegrupp 3,2x 3,2x 3,2x       

Genomsnitt EV/EBITDA 2018P, jämförelsegrupp 11,5x 11,5x 11,5x       
Nuvärde implicit EV, Sales 2018P MEUR 221,9 246,6 275,4       

Nuvärde implicit EV, EBITDA 2018P MEUR 120,1 133,4 146,8       
Nettokassa dec-2018P, MEUR 16,0 16,7 17,4       

Implicit aktievärde, MEUR 187,0 206,7 228,4       
Aktie (efter utspädning), miljoner 46,2 46,2 46,2       

Värde per aktie, SEK 39,7 43,9 48,5       
              

Motiverat värde per aktie             
Värde per aktie DCF, SEK 33,6 37,6 41,6 Vikt: 25%   

Värde per aktie jämförelsevärdering, SEK 39,7 43,9 48,5 Vikt: 75%   
  38,2 42,3 46,8       

Upp-/nedsida rel. senast betald (31,6 SEK) 17% 29% 43%       
              

Implicit EV/Sales, 2018E 2,2x 2,2x 2,7x       
Implicit EV/EBITDA, 2018E 14,6x 14,6x 14,8x       

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Tio största ägarna 
Styrelseledamot och grundare Barak Matalon och Pinhas Zahavi återfinns bland de 

tio största ägarna per den 31 december 2017. Bland de tio största ägarna hittar vi 

även professionella investerare som exempelvis Robur och Handelsbanken. 

Tio största ägare per 2018-12-31 

      
  %, Kapital   

Barak Matalon 27,3%   
Pinhas Zahavi 17,0%   

Azur Elyahu 17,0%   
Aharon Aran 6,8%   

Swedbank Robur Fonder 3,8%   
ESOP Management and Trust Services Limited 3,3%   

Fondita Fonder 3,1%   
Handelsbanken Fonder 2,0%   

Janus Henderson Investors 1,6%   
Öhman Fonder 0,5%   

Källa: Holdings.se 
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Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities 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 Jarl Securities. Jarl Securities 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. 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket 

säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/

