
  

 

Vinnare i Silicon Valley och 
spännande förvärv    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdering         Bear           Bas            Bull 

                               1,6             6,1              8,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Förvärv av Goodbye Kansas 

I slutet av maj kommunicerade Bublar att villkoren för förvärvet 

av Goodbye Kansas (GBK) uppfyllts. GBK bildades 2014 och är 

marknadsledande inom skapandet av digitala tjänster för film, 

TV-serier, spel och streaming. GBK har vunnit ett antal större 

priser inom sin genre och har på mindre än fem år lyckats 

etablera sig som världsledande inom genren med över 200 

anställda i kontor i Stockholm, London, Los Angeles och 

Hamburg och en kundlista med bolag som EA/Dice, Ubisoft, 

Warner, HBO, Netflix och många fler.  Avsikten är att GBK ska 

komplettera och utöka Bublars erbjudande och bidra med viktiga 

synergier.  GBK förväntas bidra med 200 miljoner kronor i 

omsättning 2020 och ett EBITDA resultat på över 15 miljoner 

kronor. 

Otherworld Heroes prisat på Auggie Awards 

Otherworld Heroes är ett mobilspel inom genren MMORPG, 

vilket innebär ett online-rollspel med tusentals med och 

motspelare där spelarna kan se varandra på kartan. Otherworld 

Heroes gick in i sitt andra beta test i februari där mer än totalt 

över 10 000 spelare testat spelet med god feedback. Spelet gick 

in i en så kallad ”soft-launch” i början av maj i tre marknader: 

Sverige, Polen och Indonesien. Otherworld Heroes vann nyligen 

Auggie Awards 2020, i kategorin ”Best Game & Toy” som 

arrangeras av Augmented World Expo i Silicon 

Valley och har sedan 2010 varit den mest 

erkända branschtävlingen inom AR& VR. 

Uppsida i aktien  

Sammantaget ser vi potential till uppsida i Bublar och några 

särskilda faktorer kommer vara värdedrivande kommande 

perioden. Kortsiktigt är intäkterna från GBK och eventuella 

spelintäkter drivande och mer långsiktigt kommer storskalig 

utrullning av samtliga affärsområden skapa större värden.  

En stor styrka inom bolaget är den meriterade ledningen  

och styrelsen vilket ger tilltro till framtida tillväxten för Bublar.  
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Datum: 2 juli 2020 

Analytiker: Johan Hellström, Nils Hellström, 

Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Bublar Group AB 

Lista: FIRST NORTH  

Vd: Maria Grimaldi 

Styrelseordförande: Staffan Eklöw 

Marknadsvärde: 305,7 MSEK 

Senast: 3:745 (1 juli 2020)  

Kort om bolaget: Bublar Group är ett XR-teknologibolag med 

ett huvudfokus på Augmented Reality (AR) 

och Virtual Reality (VR). Företagets erbjuder 

lösningar inom tre huvudsakliga områden, 

Work, Shop och Play med dotterbolagen 

Vobling, Sayduck och Virtual Brains. Bolaget 

har nyligen knytit till sig ytterligare ett bolag, 

Goodbye Kansas, som är världsledande inom 

visualiseringsteknologi för film, TV och spel.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Marknaden för XR lösningar förväntas växa 

starkt kommande åren och Bublar är på god 

väg att positionera sig som en ledande aktör 

inom området. 

 

Ledningen och styrelsen har bred erfarenhet 

både med tillväxtbolag och teknologi samt 

investeringar och affärsutveckling. 

 

Bublar har redan idag en namnkunnig 

kundbasen med bolag såsom SJ, Alfa Laval 

och globala retailbolag. 

  

 

Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

 

Spelutvecklingen har blivit kortsiktigt 

försenad till följd av Covid-19 och ytterligare 

förseningar riskerar att dämpa tillväxten. 

 

Bolaget har ännu inte nått lönsamhet och 

befinner sig i en kostnadsintensiv tillväxtfas. 

 

Planerade spellanseringar är beroende av att 

kunna generera större intäktskällor och 

förändrade kundbeteenden och intressen 

riskerar att dämpa intäkterna.   

  

   

  

 

Utfall och prognoser, Bas-scenario. 

Källa: Bolaget (utfall), Prognoser (Analysguiden)  
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Bublar Group – Nordisk ledare inom XR  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bublar Group (Bublar eller bolaget) är ett XR-teknologibolag som 

grundades 2015 med huvudkontor i Stockholm. XR (Extended 

Reality) är en samlingsterm som innefattar Augmented Reality (AR), 

Virtual Reality (VR) och Mixed Reality (MR), tre snabbväxande 

teknologiområden. XR teknologi har en mängd applikationer men 

kan sammantaget uttryckas som teknologi som förstärker 

verkligheten och skapar en helt eller delvis fiktiv virtuell verklighets-

upplevelse. Bublar koncernen är indelad i tre huvudsakliga affärs-

områden; Work med bolaget Vobling (Virtuella träningsplattformar 

genom XR), Shop med bolaget Sayduck (3D/AR visualiserings-

plattform för handel) och Play med bolaget Virtual Brains (XR 

plattform för spel). Under första kvartalet 2020 förvärvades bolaget 

Goodbye Kansas, en världsledande leverantör av visuella 

upplevelser för Film/TV, spel och streaming som erbjuder tjänster 

och expertis inom Preproduction, VFX, FX, RealTime, Creatures & 

Character design, Digital Humans, Performance Capture, 

animation och produktion av speltrailers. Goodbye Kansas skapar, 

utvecklar och hanterar även egna TV & Filmprojekt, varumärken 

och IP:n. 

 

Bublar har ett börsvärde på cirka 328,4 miljoner kronor per den 22 

juni och enligt bolaget knappt 84 miljoner utestående aktier efter 

den nyliga apportemissionen. Bublar börsnoterades i slutet av 

2017, för att i slutet av 2019 byta lista till Nasdaq First North Growth 

Market. Bublar befinner sig i en uttalad tillväxtfas med fokus på att 

genom förvärv och organisk tillväxt bygga upp expertis och skalbar 

teknologi som möter marknadens krav. Under helåret 2019 hade 

bolaget en nettoomsättning strax över 17 miljoner kronor och 

resultat efter avskrivningar (EBITDA) uppgick till -31,2 miljoner 

kronor. En stor del av kostnaderna hänförs till två relativt stora 
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spelutvecklingar som pågår parallellt, Otherworld Heroes och Hello 

Kitty AR: Kawaii World (Hello Kitty). En av Bublars stora styrkor är 

den breda kompetens och expertis ledning och styrelse besitter. 

Koncernens VD är Maria Grimaldi, med lång erfarenhet från 

ledande positioner inom spelindustrin och tillväxtbolag.  
 

Marknaden 
Bublar är aktiva inom XR-marknaden med ett huvudsakligt fokus på 

VR- och AR-teknologi. Enligt ARtillery Intelligence värderas den 

globala XR marknaden 2019 till omkring 98 miljarder kronor, där 

konsumentmarknaden mot VR och AR utgör de största delarna 

med 34 respektive 33 miljarder kronor vardera. Sammantaget står 

AR för en större del av den totala marknaden och samma rapport 

prognostiserar att hela XR marknaden förväntas växa till över 370 

miljarder svenska kronor år 2023.   

 
 
Den starka tillväxten i XR-markanden kännetecknas av ett antal 

övergripande makrotrender. Investeringar i XR sektorn har ökat de 

senaste åren och stor del av dessa kommer från större globala 

tech-bolag, något som förväntas driva utvecklingen och den 

storskaliga implemen-teringen av XR teknologi framåt. Vidare talar 

det ökande internetanvändandet, kombinerat med en växande 

marknad för smart-telefoner, för stora tillväxtmöjligheter.  
 

Augmented Reality  
AR är kortfattat ett sätt att förstärka och komplettera verkligheten 

med hjälp av mobil eller surfplatta. Tongivande hittills inom 

konsumentmarknaden är spel-segmentet, vilket huvudsakligen är 

koncentrerat till mobilappar. Mobilspel utgör en allt större del av 

den totala spelmarknaden. Under 2019 stod mobilspel för omkring 

49 procent av den totala spelmarknaden, vilket motsvarar strax 

ungefär 70 miljarder USD. Denna andel förväntas växa de 

kommande åren, enligt rapporten ”The New Reality for Mobile 

Gaming” från Newzoo/Arm.   
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Inom mobilsegementet utgör spel en majoritet av nedladdade 

appar, både inom IoS och Android. Ett välkänt exempel på detta är 

Pokemon Go, utvecklat av Niantic, som släpptes 2016, och är ett 

platsbaserat AR spel där GPS används för att hitta olika varelser 

och spela spelet. Pokemon Go blev snabbt det mest populära AR 

spelet och var drivande i utvecklingen, med som mest 167 miljoner 

månatliga spelare 2018. Pokemon Go hade intäkter på över 1,4 

miljarder USD under helåret 2019, huvudsakligen till följd av 

mikrotransaktioner i spelet. Andra exempel på AR-mobilspel är 

Jurassic World Alive och The Walking Dead: Our World.  

 

Andra applikationer för AR är användning inom industrin, för att 

exempelvis öka effektiviteten i produktion, öka säkerheten i farliga 

arbetsmoment och spara tid. Boeing och Unilever är två exempel 

på bolag som nyttjar AR i sina produktionslinjer. Detta möjliggör 

distanshjälp från tekniker och förenklade tillverkningsprocesser 

med exempelvis möjlighet att överlagra information direkt i 

synfältet med hjälp av Microsofts AR hårdvara Hololens.   

 

 

Virtual Reality  
Där AR utgår från verkligheten och lägger till datorskapad grafik så 

går VR ett steg längre och är en helt och hållet digitalt skapad miljö. 

Den totala VR marknaden förväntas växa över 400 procent 

kommande åren, för att omsätta strax över 5 miljarder USD år 2023.   

VR kan, liksom AR, delas in i hårdvara och mjukvara. Kända 

exempel på VR-hårdvara är VR-headsets såsom Oculus Rift och 

Playstation VR. Inom industrin och företag kan VR användas till 

bland annat träning, vilket har möjligheten att leda till både stora 

effektivitetsvinster och möjligheten att säkert träna på farliga eller 

komplexa situationer. 

Gamingmarknaden och olika segmentens storlek.   

Källa: Newzoo/Arm 

Ett exempel på AR-användning inom industrin. 

Källa: arm.com   
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Ett antal stora bolag har börjat använda VR, exempelvis Boeing, 

UPS och Walmart. Fraktbolaget UPS använder HTC Vive’s VR 

hårdvara för att öva sina förare i att snabbt upptäcka eventuella 

trafikfaror längst vägarna. Walmart, en av världens största 

detaljhandelskedjor, har köpt in över 17 000 VR headsets för 

utbildning och har märkt stora effektivitetsökningar till följd av 

tillägget av VR.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Affärsmodell och produkter 
 Bublars erbjudande är fördelat inom tre huvudsakliga affärs-

områden; Work, Shop och Play. Till grund för samtliga affärs-

områden ligger bolagets ”XR Super Power Platform” som omfattar 

företagets expertis och skalbara teknologi. Bolaget utvecklar 

applikationer och tillämpningar baserat på den senaste hård- och 

mjukvaran från bolag som Microsoft, Google, Facebook. Detta 

innebär ett ”XR-ekosystem” som innefattar bland annat VR- och 

AR-headsets, kontroller och mjukvara för applikationsutveckling.  

 

Virtual Training Platform är den tekniska plattform som möjliggör 

träning i VR-baserade simulatorer inom området Work, Visual-

ization Platform skapar förutsättningar för 3D och AR visualisering 

av produkter inom området Shop och Work och Real World 

Platform ligger till grund för att utveckla platsbaserade spel och 

applikationer.  

 
 
Work 
Dotterbolaget Vobling verksamhet återfinns inom området Work, 

för företagslösningar inom virtuell träning, produktvisualiserings-

verktyg och R&D applikationer. Vobling har många kunder, som 

bland annat består av flera välkända globala företag. Vobling har 

VR-träning inom Walmart. 

Källa: Voicesofvr   

VR-träning inom UPS. 

Källa: The Verge    

Bublar Groups affärsmodell. 

Källa: Bolagets årsredovisning     
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kontor i Stockholm och i Filippinerna och stärker just nu sin närvaro 

i Asien genom etableringen av ett nytt kontor i Singapore.   

 

Ett par exempel på projekt inom området Work är virtuell träning 

för SJ och SOS Alarm. För SJ har bolaget utvecklat digitala 

tågmiljöer i en VR miljö för dator. Detta används sedan i 

utbildningen av ny tågpersonal för att kunna öva på rutiner och 

protokoll utan att behöva ha tillgång till fysiska tåg, något som har 

potential att effektivisera utbildningsprocesserna, både avseende 

tid och kostnad. SOS alarm systemet utvecklades för VR-hårdvaran 

Oculus Go och erbjuder en interaktiv upplevelse för att ge en 

inblick till potentiella arbetssökare och nyanställda kring hur arbetet 

med ett larmsamtal går till och vilka val de anställda gör.  

 

Vobling har även utvecklat en VR-utbildningsmodul för SAAB inom 

segmentet flygande övervakningssystem, där modulen innehåller 

en komplett träningsmiljö för att underlätta uppgifter och processer 

samt realtidsåterkoppling. Under kvartalet meddelande även 

Bublar att de knytit till sig bolaget Dafo som återförsäljare för den 

egenutvecklade ”VR Fire Trainer”. VR Fire Trainer är en mobil 

virtuell träningsmodul för brandbekämpning, som möjliggör 

brandträning utan säkerhetsrisker, miljöpåverkan och med ökad 

effektivitet. Under första kvartalet 2020 uppgick nettoomsättning 

för affärsområde Work till 3,9 miljoner kronor (4,7) och EBITDA till 

1,2 miljoner kronor (1,4). Bolaget uppger att omsättningen 

påverkats av vissa förseningar i leverans av projekt.  

 

Kvartalet innebar även ett antal nya kunder och projekt, bland annat 

ett samarbete mellan Vobling och Goodbye Kansas för ett global 

detaljhandelsföretag, presentationslösningar för B2B segment 

inom Alfa Laval och Paroc samt även utbildningsprojekt till den 

största privata nordiska tågoperatören Hector Rail.  

 
Shop 
Bolaget Sayduck utgör affärsområdet Shop och har utvecklat en 

visualiseringsplattform (Software as a Service) för varumärken, e-

handlare och tillverkare. Plattformen används för att kunna visa upp 

produkter i 3D och AR. Sayduck har kontor i Helsingfors och har 

ett antal stora, globala företag som kunder såsom Alessi, Artemide, 

Shopify, Pixels, Vallila och Framery.  

 

Sayducks erbjudande kan delas in i tre olika kategorier; 3D visning 

på webben, AR och fotorealistisk rendering. 3D visning på webben 

innebär att företag kan, med hjälp av Sayducks plattform, skapa 3D 

renderingar av sina produkter för visning på deras egna hemsidor. 

Plattformen stödjer även konfigurerbara produkter och dess API 

möjliggör att 3D rendering kan integreras med flera av de ledande 

e-handelsplattformarna. AR funktionen erbjuds både som en 

webbaserad lösning och genom utvecklande av dedikerade appar 

Ett urval av Voblings kunder. 

Källa: Vobling     

Ett exempel på Sayducks AR lösning, som visar hur en möbel 

hade sett ut i ett rum.  

Källa: Bublar      

VR Fire Trainer, virtuell träning för brandbekämpning.  

Källa: Bublar  
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som möjliggör mer komplexa XR-upplevelser.  Slutligen tillhanda-

håller Sayduck fotorealistisk rendering, vilket innebär att användare 

på ett enkelt sätt kan skapa fotorealistiska bilder från 3D 

modellerna.  

 

Under första kvartalet 2020 uppgick försäljningen inom Shop-

segmentet till 0,7 miljoner kronor med ett EBITDA resultat på -0,4 

miljoner kronor. De återkommande intäkterna utgör cirka 75 

procent av intäkterna inom Shop segmentet under första kvartalet. 

Noterbart är att antalet 3D och AR visningar på bolagets plattform 

ökade med 37 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året 

till 1,4 miljoner visningar, troligtvis ett resultat av det uppsving e-

handel sett i samband med Covid-19. Funktionen för att möjliggöra 

konfigurering av produkter, exempelvis att byta färg och form, 

adderades även under kvartalet.  

 

Omkring 340 nya kundkonton skapades på plattformen under 

första kvartalet. Exempel på nya kunder är Rimasys, för 

visualisering av mobila utbildningslabb, och Audionord, för 

visualisering av högtalare och ljudprodukter. Sayduck erbjuder 

dels abonnemangslösningar, dels projektlösningar för visualisering 

av produkter samt utveckling anpassad efter kundernas behov. 

Sayduck befinner sig i en uttalad tillväxtfas där fokus ligger på 

ytterligare utveckling av den licensbaserade intäktsströmmen och 

kommersiell etablering. Bolaget rapporterar att trots att Covid-19 

inneburit större intresse för e-handeln i stort så har längre 

beslutsprocesser inneburit förlängda ledtider i försäljnings-

processen.  

 
Play 

Affärsområdet Play utgörs av bolaget Virtual Brains med en 

spelstudio med bred kompetens och egenutvecklad teknologi 

fokuserad på ”real-world games”, det vill säga platsbaserade 

mobilspel med AR. Inom denna spelgenre utgörs spelplanen av 

verklig kartdata som visuellt förvandlas till en fantasifull spelmiljö. 

Spelarna interagerar med innehåll som utplacerats på gps-

koordinater och man löser uppdrag genom att förflytta sig fysiskt i 

sin närmiljö. Strategin inom affärsområdet Play baseras på fyra 

huvudsakliga identifierade affärsmöjligheter; spelutveckling av 

egna titlar (som exempelvis Otherworld Heroes), spelutveckling 

baserat på välkända varumärken (exempelvis Hello Kitty), 

spelutveckling på uppdrag och spelutveckling i samarbete med 

andra spelstudios. Spelstudion har för närvarande två större 

pågående projekt, Otherworld Heroes och Hello Kitty AR: Kawaii 

World. 

 

 

 

 

3D rendering av en produkt.  

Källa: Sayduck       
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Otherworld Heroes är ett mobilspel inom genren MMORPG, vilket 

innebär ett multiplayer online-rollspel med tusentals med- och 

motspelare visuellt synliga på spelplanen baserat på GPS-

positioner. Det mest kända MMORPG är troligtvis det PC-baserade 

World of Warcraft, som högst uppmätt omkring 12 miljoner 

betalande abonnenter. Otherworld Heroes utgör världens första 

platsbaserade MMORPG, som kombinerar AR-element med en 

GPS-baserad spelmiljö i multiplayer-version. Otherworld Heroes 

gick in i sitt andra beta test i februari och fler än 10 000 personer 

han nu testat spelet och givit generellt god feedback. I början av 

maj startade en ”soft-launch” i Sverige, Polen och Indonesien. Till 

följd av Covid-19 förändrades lanseringsstrategin och länderna 

valdes utifrån genomförbarheten givet rådande Covid-19 

restriktioner. Fler länder kommer successivt att tillkomma för de 

olika testfaserna inför global lansering. Otherworld Heroes vann 

nyligen priset som bästa ”Best Game & Toy” på Auggie Awards 

2020 i Silicon Valley, som arrangeras av den ledande AR- och VR-

mässan, Augmented World Expo.  

 

Virtual Brains utvecklar även Hello Kitty AR: Kawaii World, ett 

platsbaserat AR-spel baserat på det världskända franchiset Hello 

Kitty. Tillsammans med japanska Sanrio, som äger Hello Kitty 

varumärket, har distributionsrättigheter säkrats i fler än 160 länder. 

Bublar har under utvecklingen knytit till sig flera 

samarbetspartners, bland annat Google Maps Platform som 

möjliggör att integrering av Googles karttjänst i spelet. För Hello 

Kitty AR: Kawaii World pågår en löpande dialog med Sanrio om 

lämpliga lanseringstillfällen beaktat Covid-19. För mobilspel som 

baseras på att människor är ute och rör sig innebär Covid-19 en 

större påverkan än vanliga mobilspel och fullskalig lansering och 

implementering kan inte ske innan restriktioner lyfts. Förutom 

intäktspotentialen i själva spelen skapar de för Bublar också 

möjligheten att uppvisa teknologi och know-how inom denna nya 

spelgenre gentemot rättighetsinnehavare inom spel-, film- och tv-

industrin för kommande licensaffärer.   

Källa: Hello Kitty AR: Kawaii World   

Otherworld Heroes vann nyligen “Best Game or Toy” på Auggie 

Awards 2020 I Silicion Valley. 

Källa: Bublar  

Virtual Brains spelplattform. 

Källa: Bublar  
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Goodbye Kansas 
I slutet av maj kommunicerade Bublar att villkoren för förvärvet av 

Goodbye Kansas (GBK) uppfyllts. Goodbye Kansas förvärvas 

genom en apportemission där aktieägare och fordringsägare till 

GBK erbjudits 16,4 miljoner aktier i Bublar samt två resultat-

baserade tilläggsköpeskillningar som maximalt uppgår till 33,9 

miljoner aktier under 2020 och 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBK bildades 2014 och är marknadsledande inom digitala 

lösningar och visualisering för film, TV-serier, spel och streaming. 

GBK tillhandahåller 3D-animation, visuella effekter, ansikts/kropps-

scanning samt avancerade inspelningar av rörelse i Europas 

modernaste studio. GBK har vunnit ett antal större priser inom sin 

genre och har på mindre än fem år lyckats etablera sig som 

världsledande inom genren med över 200 anställda i kontor i 

Stockholm, London, Los Angeles och Hamburg. Kunderna är 

namnkunniga bolag som EA/Dice, Ubisoft, Warner, HBO, Netflix 

och många fler.  

 

GBK befinner sig i en ”turn-around” fas efter två relativt ekonomiskt 

ansträngda år bakom sig. Orderingången har sedan november 

2019 varit god och för januari-februari 2020 uppskattas 

omsättningen till 50 miljoner kronor, att jämföras med 18 miljoner 

kronor motsvarande kvartal året innan. GBK arbetar redan med 

Bublar på två olika projekt, ett för Scania avseende 

visualiseringstjänster och ett projekt för en konfidentiell global 

retailkund. Avsikten är att GBK ska kunna komplettera och utöka 

Bublars erbjudande och bidra med viktiga synergier.  Goodbye 

Kansas förväntas bidra med 200 miljoner kronor i omsättning 2020 

och ett EBITDA resultat på över 15 miljoner kronor.  
 
 

Verksamhetsområden GBK och Bublar. 

Källa: Bublar  
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Konkurrens 
Bublar befinner sig på en marknad med stark tillväxt och hög 

teknologisk utveckling vilket medför ett ökande antal konkurrenter. 

Huvudsakliga konkurrenter kan delas in efter verksamhetsområde, 

då det skiljer sig i stort beroende på segment.  

 

Inom segmentet Play finns ett antal konkurrenter som i dagsläget 

redan har etablerade real-world games. Niantic Labs har utvecklat 

en AR-plattform för mobilspel och har ett antal större titlar på 

marknaden såsom Ingress Prime, Harry Potter Wizards Unite och 

megasuccén Pokemon Go. Ludia Games är ett Montreal baserat 

spelföretag som utvecklat ett antal spel baserat på stora IP’s, 

exempelvis Teenage Mutant Ninja Turtles, Dungeons and Dragons 

och Jurassic World. Ytterligare en konkurrent är Next Games, som 

utvecklat ett AR spel baserat på tv-serien The Walking Dead. Inom 

Shop segmentet återfinns Sketchfab, Emersya, Augment och 

Vectary. Sammantaget erbjuder de plattformar för 3D modellering, 

VR & AR stöd med ett fokus på att förenkla integreringen av 3D 

modellering och XR. Inom segmentet Work konkurrerar Bublar 

huvudsakligen mot konsultbolag såsom Accenture, Dassault 

Systèmes och Cognizant samt VR-träningsbolagen Innoactive och 

Strivr.  

 
Antaganden och prognoser 
För att värdera Bublar utifrån summan av kommande års fria 

kassaflöden behöver antaganden om omsättning och kostnader 

göras. Dessa antagen kommer baseras på de tre olika affärs-

områdena, då intäktsmodellerna och kostnaderna mest troligt 

skiljer sig fundamentalt.  

 
Prognoser Work 
Nettointäkter för Work segmentet uppgick under första kvartalet till 

3,9 miljoner kronor, och EBITDA till 1,2 miljoner kronor. Vobling, 

dotterbolaget inom segmentet, hade en nettoomsättning på 15,6 

Finansiell utveckling GBK, 2016-2020P.  
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miljoner kronor för helåret 2019 och står för merparten av 

omsättningen i Bublar i dagsläget. Nedan visas nettointäkterna för 

Vobling de senaste kvartalen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkterna från området är ännu relativt låga men de bör ses i ett 

mer långsiktigt perspektiv där större intäktsökningar är att förvänta. 

Denna ökning är en följd av högre affärstakt och att intäktsmodeller 

går från konsultintäkter till högre andel licensintäkter och 

kombinationer av fasta och rörliga kostnader. Genomsnittligt har 

Work segmentet, räknat kvartal till kvartal, uppvisat en tillväxt på 35 

procent under perioden från kvartal 4 2018 till första kvartalet 2020.  

 

Detta påverkas i hög grad av den stora ökningen mellan kv4 2018 

och kv1 2019, därför används medianvärdet på 14 procent som 

riktpunkt. Detta innebär en årlig tillväxttakt inom Work-segmentet 

på omkring 69 procent. Då marknaden för VR och AR, trots stark 

tillväxt, ännu bör anses relativt ung utgår vi från Statistas 

uppskattningar om massimplementering av XR om tidigast 3–4 år. 

Detta medför att vi justerar ned förväntade tillväxttakten på årsbasis 

i Work-segmentet till 10 procent 2019–2020, för att därefter öka till 

20 procent 2020–2021, 25 procent 2021–2022 och 30 procent 

2022–2023.  

 

Bruttomarginalen har historiskt legat kring 20 procent och uppgår 

under första kvartalet till 31 procent. Under helåret 2019 uppgick 

bruttomarginalen till cirka 10 procent. I brist på tydliga jämförelse-

bolag förväntar vi oss att, i takt med mer storskalig utrullning av 

Voblings tjänster och högre andel återkommande intäkter, 

bruttomarginalen kommer öka successivt under prognosperioden. 

Antagen bruttomarginal 2020 blir därför 15 procent, för att öka till 

25 procent 2021, 30 procent 2022 och slutligen 35 procent 2023. 

Ökningen hänförs delvis till faktorerna beskrivna ovan och även de 

synergieffekter Goodbye Kansas förväntas ge.  
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Prognoser Play  
 

Inom Play-segmentet kommer prognoser och antaganden baseras 

på det förväntade resultatet av lanseringen av Otherworld Heroes 

och Hello Kitty AR spelen. Otherworld Heroes har testats nu på 3 

marknader men har delvis fördröjts till följd av restriktionerna kring 

Covid-19. Vi förväntar att spelet öppnas upp för fler marknader 

under 2020 för att nå full lansering senast Q1 2021.  

 

För ett beräkna förväntade intäkter behöver vi göra 3 antaganden: 

1. Andel aktiva användare per månad. 

2. Unika betalande användare. 

3. Genomsnittlig intäkt per användare. 

 

Andel aktiva användare beräknar vi genom att ta fram ett 

genomsnitt på jämförbara spel och därefter uppskatta vilken 

tidsperiod tidigare spel haft från lansering till detta tal uppnåtts.  

 

Det är vissa problem att hitta tillförlitlig data gällande hur antalet 

nedladdningar motsvarar månatliga användare, men vi utgår från 

statistik från Localytics som säger att i genomsnitt så har appar en 

”churn rate” på omkring 70 procent 3 månader efter nedladdning. 

Detta innebär att av alla nedladdningar så är det endast 30 procent 

som fortfarande spelar spelet 3 månader efter nedladdning. Vi 

antar därmed konservativt, för enkelheten skull, att aktiva 

användare på årsbasis bör ligga på 20 procent av totala antalet 

nedladdningar för året. Trots att tappet i användare troligtvis 

fortsätter efter 3 månader så bör ett kontinuerligt inflöde av nya 

användare väga upp detta.  

 

Pokemon Go nådde över 750 miljoner nedladdningar 1 år efter sitt 

lanseringsdatum. The Walking Dead: Our World hade laddats ner 

1,7 miljoner gånger under de första två månaderna och Jurassic 
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Kumulativt antal nedladdningar, i miljoner

Otherworld Heroes Hello Kitty

World Alive hade 7,6 miljoner nedladdningar efter två månader, 

enligt data från Sensor Tower. Styrkan i varumärket verkar till stor 

del korrelera med mängden nedladdningar och vi kan därför anta 

att Hello Kitty spelet kommer nå större antal totala nedladdningar 

än Otherworld Heroes. Det är svårt att estimera totala antalet 

nedladdningar men för att lägga sig någonstans mellan Pokemon 

Go och de andra exemplen ovan antar vi att, tre år efter slutgiltig 

lansering, Hello Kitty har 150 miljoner nedladdningar och 

Otherworld Heroes 50 miljoner nedladdningar. Den högre 

nedladdningsgraden på Hello Kitty speglar det starka varumärket 

det utgör och tidsperioden på tre år är taget som ett snitt på 

antagen tid till full implementering. Pokemon Go siffrorna har 

nedjusterats kraftigt i jämförelsen då de kan betraktas som ”first 

mover” i real-world games marknaden och därmed upplevt en 

osedvanligt stor tillväxt i användare. 

 

Hello Kitty var tänkt att lanseras i samband med OS 2020 men då 

detta skjutits upp har det därmed blivit försenad. Bolaget 

meddelade nyligen i ett pressmeddelande att den globala 

lanseringen av Hello Kitty, i samråd med Sanrio, flyttats till 2021. 

Den antagna användartillväxten för de båda spelen blir därmed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande antalet unika betalande användare utgår vi från data från 

AppFlyers som indikerar att 5,2 procent av månatliga användare är 

betalande användare, vilket nedjusteras för till 4 procent för 

säkerhetsmarginal. Intäkten per användare i spel och appar räknas 

ofta som Average Revenue Per Daily Active Users (ARPDAU), vilket 

visar den dagliga snittintäkten per daglig användare. Generellt kan 

sägas att ARDPU ligger kring 2 kronor, vilket vi antar i vårt scenario 

och sätter en månadsintäkt till 60 kronor.  Intäkterna från Hello Kitty 

spelet delas med Sanrio där 67 procent av intäkterna tillfaller 

Bublar. För båda spelen antar vi 30 procent distributionskostnader 

till App Store och Google Play. Vi antar därtill, för ett bibehålla ett 

stort mått säkerhetsmarginal, att slutgiltig bruttomarginal 2023 är 

50 procent istället för 70 procent.  
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Detta innebär en bruttomarginal på 15 procent 2021, 35 procent 

2022 och 50 procent 2023. Vi antar att 2020 kommer innebära 

utvecklingskostnader inom Play-segmentet på 15 miljoner kronor, 

omkring 25 procent lägre än helåret 2019 då utveckling bedöms i 

stort vara färdig. Med dessa tre antaganden i bagaget landar vi i 

följande intäktsprognoser för 2021–2023. Då många av 

antagandena är förenade med stor osäkerhet och många spel inte 

når upp i den användartillväxten vi modellerat med här så väljer vi 

att riskjustera intäkterna till 60 procent, för att bibehålla en god 

säkerhetsmarginal i prognoserna.  

 

 

  2021P 2022P 2023P 

Antal nedladdningar       

 - Hello Kitty 50,0 100,0 150,0 

 - Otherworld Heroes 10,0 30,0 50,0 

Månatliga spelare 

genomsnitt       

 - Hello Kitty 10,0 20,0 30,0 

 - Otherworld Heroes 2,0 6,0 10,0 

Unika betalande användare       

 - Hello Kitty 0,4 0,8 1,2 

 - Otherworld Heroes 0,1 0,2 0,4 

Intäkter per månad       

 - Hello Kitty 8,0 16,1 24,1 

 - Otherworld Heroes 2,4 7,2 12,0 

Årliga intäkter, totalt 125,3 279,4 433,4 

Riskjustering 60 % 75,2 167,7 260 

 

 

Antaganden är förenade med ett stort mått osäkerhet och kommer 

att justeras så när spelen är lanserade och mer data finns att tillgå 

från bolaget. Vidare kan antagandena förändras väsentligt till följd 

av ändrade publiceringsdatum. Eventuella intäkter under 2020 

inkluderas inte i prognoserna, då bred lansering för båda titlarna 

antas först under 2021.  

 

Prognoser Shop  
Nettointäkterna för Shop segmentet från förvärvet av Sayduck i juli 

fram till årsslutet uppgick till 1,7 miljoner kronor. Under första 

kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till 0,7 miljoner kronor 

och ett EBITDA resultat på -0,4 miljoner kronor. Vi antar att Shop 

segmentet kommer nå ett positivt EBITDA resultat först under 

helåret 2021, till följd av att utveckling av plattformen fortfarande 

fortgår och större uppskalning av affärsmodellen ännu inte 

Källa: Analysguiden  
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genomförts. Starkt drivande i utvecklingen kommer den fortsatta 

tillväxten för e-handeln vara och möjligheten att knyta till sig större, 

globala retailkunder till plattformen. Vi antar även att synergi-

effekterna från förvärvet av GBK kommer vara stora inom detta 

segment och bidra med ett ännu mer utvecklat erbjudande som i 

sin tur ökar intäkterna. Vi antar en fortsatt negativ bruttomarginal 

under helåret 2020 för att under 2021 nå 5 procent, 2022 10 

procent och 2023 20 procent. Intäkterna för 2019 avser endast 6 

månader så vi antar att helårsintäkterna uppgick till det dubbla, 

cirka 3,5 miljoner. Under helåret 2020 modellerar vi med 8,5 

miljoner, i linje med att de genomsnittliga kvartalsintäkterna 

fortsätter enligt första kvartalet. Vi antar därefter en 10 procentig 

tillväxt 2020–2021, 15 procentig tillväxt 2021–2022 och 20 

procentig tillväxt 2022–2023. Detta resulterar i följande prognoser: 

  

 
 

 

Prognoser Goodbye Kansas 

I prognoserna för GBK utgår vi i hög grad från de satta 

uppskattningar som kommunicerats från bolaget i samband med 

förvärvet. I syfte att sätta viss säkerhetsmarginal så nedjusterar vi 

bolagets prognoser marginellt, från 200 miljoner kronor i 

omsättning till 180 miljoner kronor och EBITDA från 15 miljoner till 

13,5 miljoner. Vi antar därtill att, långsiktigt, tydliga synergieffekter 

tillkommer till följd av att GBK ingår i Bublar koncernen. Vi antar 

därmed en årlig omsättningstillväxt på 20 procent för GBK och att 

bruttomarginalen förbättras från nuvarande nivåer kring 7,5 

procent till 15 procent 2023. Synergierna kommer att komma ur 

potentiell korsförsäljning, en utökad portfölj av lösningar och 

produkter och förvärvet kommer sammantaget skapa en koncern 

med ett starkare XR erbjudande med världsledande teknologi.  
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Värdering 
Med basis i antaganden och prognoserna ovan presenteras nedan 

de totala nettointäkterna och EBITDA för prognosperioden 2020–

2023. Bas-kursen reflekterar prognoserna ovan, som nedan 

uppjusterats/nedjusteras i Bear- och Bull-scenarion.  
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Diskonteringsräntan som används är 15 procent. Detta baseras på 

en marknadsriskpremie på 6,8 procent, ett storleksbaserat tillägg 

på 4,2 procent, ett antaget beta-tal på 1,2. Vi lägger även till ett 

risktillägg på 1,5 procent, för att spegla det faktum att bolaget ännu 

inte nått lönsamhet och att framgångarna är betingade på stark 

tillväxt kommande år. Antal utestående aktier är baserat på 

uppgifter från bolaget kring totala antalet aktier efter den nyligen 

genomföra apportemissionen, vilket uppgår till knappt 84 miljoner. 

 

Detta resulterar i en kurs i vårt Bas-scenario på 6,1 kronor, en kurs 

i Bear-scenariot på 1,6 kronor och i Bull-scenariot 8,7 kronor.  

 

  BEAR BAS BULL 

Diskonteringsränta 15% 15% 15% 

Evighetstillväxt 2,50% 3% 3,50% 

Enterprise Value, milj. 110,8 410,3 573,6 

Nettokassa per 31/3, milj. 25,6 25,6 25,6 

Aktievärde, milj. 136,4 435,9 599,2 

Utestående aktier efter utspädning, milj. 84 84 84 

Värde per aktie, kr 1,6 6,1 8,7 

 
 
 
Slutsatser 
Sammantaget ser vi potential till uppsida i Bublar och några 

särskilda faktorer kommer vara värdedrivande kommande åren. 

Kortsiktigt är intäkterna från GBK och eventuella spelintäkter 

drivande och mer långsiktigt kommer storskalig utrullning av 

samtliga affärsområden skapa större värden. Prognoserna och 

antagandena på spelområdet är helt baserade på de två största 

titlarna, vilket innebär att prognoser och analyser för plattformen i 

stort inte är gjorda då det är svårt att uppskatta det området. Det 

finns därmed större potential där och även om intäkterna från Play-

segmentet kan uppfattas höga så anser vi att de delvis kan väga 

upp eventuella andra intäkter från nya titlar och annan utveckling. 

Den redan existerande namnkunniga kundbasen är ett tecken på 

att de lösningar Bublar erbjuder möter ett behov på marknaden och 

bolaget verkar inom segment där stor tillväxt förväntas kommande 

åren. En stor fördel för bolaget är den meriterade ledningen och 

styrelsen vilket ger tilltro till den framtida tillväxten för Bublar.  
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 

tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande 

under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna 

har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 

intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock 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. 

Analytikern Johan Hellström och Nils Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Johan Hellström, Nils Hellström 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

