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UPPDRAGSANALYS 

Stark efterfrågan på 

digital visualisering 

Nytt affärsområde uppvisar kraftig tillväxt  

Goodbye Kansas och det nya affärsområdet Entertain uppvisar ett 

mycket starkt kvartal, med en omsättning på 47 miljoner kronor 

(30,6) och ett EBITDA resultat på -10,3 miljoner kronor (-32,1), 

justerat för transaktionskostnader. Trots att tredje kvartalet är ett 

säsongsmässigt svagt kvartal visar därmed Goodbye Kansas upp stark 

tillväxt och den turn-around som inletts tidigare fortskrider oför-

ändrat. Man uppger ett särskilt stort intresse från spelbranschen 

senaste tiden och efterfrågan på bolagets Performance Capture studio 

är stort. Goodbye Kansas etablerade under kvartalet sitt bolag Infinite 

Entertainment i Los Angeles, där man arbetar med utveckling av IPn 

till TV och film.  

Licensintäkterna fördubblade i segmentet Shop  

För bolaget Sayduck inom affärsområdet Shop har året hittills inne-

burit en fördubbling av licensintäkterna för bolaget, som nu står för 

77 procent av omsättningen för dotterbolaget. Efterfrågan på visual-

isering av varor genom 3d och AR har accelererats av rådande Covid-

19 pandemi och bolaget ser allt mer utbrett nyttjande av funktionen. 

Antalet visningen på plattformen ökade med hela 76 procent mot 

motsvarade period förra året och uppgår totalt till 2 miljoner 

visningar för året just nu. Kvartalet har inneburit flera nya kunder 

inom det här området, bland annat möbelföretaget Forms+Surfaces 

som tecknat ett treårigt licensavtal med bolaget.  

Nya ordrar och förstärkt organisation för VR-träning 

Bolaget Vobling inom affärsområdet Work har förstärkt organ-

isationen under kvartalet med David Logg som vice VD. David Logg 

har bred erfarenhet från flera ledande roller på bland annat Gartner, 

Tieto och IBM. Även Jonathan Tiedtke, med bred AR/VR kompetens 

och erfarenhet som CTO för 3D Interactive, har under kvartalet äntrat 

Vobling som produktägare för deras Virtual Training Platfiorm. 

Affärsområdet har varit något hämmat av Covid-19 och sommar-

perioden men trots detta presenterar bolaget två större nya ordrar. 

Man har under kvartalet tecknat ett treårigt ramavtal med Saab, där 

man fortsätter och utvecklar tidigare redan påbörjade projekt. Därtill 

har bolaget fått ett ytterligare uppdrag från Alfa Laval, där man 

visualiserar deras separatorprodukter.  
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Investeringstes 

Tydlig turn-around i Goodbye Kansas  

Bolagets förvärv av Goodbye Kansas ger fortsatt utdelning. Den 

starka ökningen i omsättning och kraftiga affärstakten visar tydligt på 

att bolaget håller på att vända mot lönsamhet. Goodbye Kansas bidrar 

med värdefull omsättning till företaget som helhet och står för i 

princip all tillväxt i koncernen just nu. Bolagets roll i koncernen bör 

dock ses ur ett större perspektiv och det blir allt tydligare att Bublar 

arbetar för att bygga upp ett helhetserbjudande för XR-lösningar. 

Fortsatta investeringar i Performance Capture studion innebär att 

man kan möta den stora efterfrågan och synergier både i säljarbetet 

och genom kostnadsreduktioner bäddar för stark lönsamhet på lite 

sikt.   

Uppskjuten spellansering väntad  

Bolaget meddelar i rapporten att lanseringen av Otherworld Heroes 

skjuts upp till nästa år. Detta till följd av de fortsatt omfattande 

restriktionerna till följd av Covid-19 pandemin, något som får särskilt 

stor effekt på plastbaserade spel. Senareläggningen ser vi inte direkt 

som en överraskning och vi har i våra prognoser redan beräknat att 

intäkter från spelet börjar komma under 2021. Detsamma gäller 

Hello Kitty AR: Kawaii World, som planeras för lansering till 

sommaren. Det är nu viktigt att båda dessa spel lanseras till 

sommaren av flera skäl. Ett är att ytterligare senareläggningar av 

lanseringarna kan urholka förtroendet i marknaden. Därtill kommer 

framgångsrika spellanseringar verka som en katalysator för 

spelstudion och mycket möjligt skapa ytterligare affärer med fler IPn.   

En enhetlig digital spelare tar form  

Kvartalsrapporten talar om ett kvartal präglat av både positiva och 

negativa aspekter. Goodbye Kansas turnaround-fas fortsätter starkt 

och bolaget visar imponerande ökning i intäkter. Etableringen av 

deras dotterbolag Infinite Entertainment i Los Angeles kan leda till 

många spännande samarbeten med filmbranschen. På resultatnivå 

tyngs dock kvartalet av säsongsmässiga variationer, där sommar-

månaderna ofta innebär lägre aktivitet. Covid-19 pandemin har också 

haft en påverkan, där bolaget upplevt att affärsbeslut skjuts upp. 

Värdedrivande kommande period är framgångsrik lansering av nya 

produkter, fortsatt stabil tillväxt i Goodbye Kansas, större ökning i 

Work och Shop samt färre Covid-19 restriktioner. Allt fler steg tas av 

bolaget för att positionera sig som en enhetlig spelare inom XR och 

digital produktion men man har ännu en bit kvar på sin resa och 

risken är stor. Vi behåller i stort vårt motiverade värde i Bublar och 

ser fram emot att läsa vad vintern och våren har att erbjuda.  

Motiverat värde: 4,5 – 6 kr 

Förvärv skapar stark tillväxt  
Omsättning 2018–2020 Q3, i Mkr. 

 

Källa: Bolag 

Licensintäkter fördubblats 2020 
Visningarna på Sayducks 3D/AR plattform har ökat kraftigt och 

man har bland annat släppt en ny plugin till Shopify under 

kvartalet. Under kvartalet nådde man ett avtal med 

Forms+Surfaces, en amerikansk möbeltillverkare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget 

Högt tryck på världsledande studio 
Investeringar görs nu i studion för att möta den höga 

efterfrågan. Nedan stillbild från trailern till Suicide Squad: Kill 

The Justice League, som bolaget arbetat på.  

 

Källa: Bolaget 
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Om Bublar Group  

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 verklig-

heten 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 Pre-production, 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. Goodbye 

Kansas utgör nu bolagets tredje affärsområde, benämnt Entertain. 

Bublar har ett börsvärde på cirka 280 miljoner kronor per den 12 

november och totalt 100,1 miljoner utestående aktier. Bublar börs-

noterades 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 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.  

Fyra övergripande affärsområden 
Plattform, intäktsmodell och kundexempel per affärsområde.  

Nordisk ledare inom XR  
XR (Extended Reality) är en samlingsterm som innefattar 

Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Mixed Reality 

(MR), tre snabbväxande teknologiområden. 

 

Källa: Alimak 

Fyra bolag i koncernen 
Ingår i koncernen gör Goodbye Kansas (digitala och kreativa 

tjänster för både spel-, film-, TV- och reklam), Virtual Brains 

(spelstudio), Vobling (VR/AR byrå) och Sayduck (visual-

ieringsplattform för designvarumärken, e-handlare m.fl.) 

 

 

 
 
 
 

 

 

Källa: Bolaget 
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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.   

Kraftigt växande marknad 
Storleken på den globala XR marknaden, 2018–2023, miljoner USD.  

 

 

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.  

Affärsmodell och produkter 

Bublars långsiktiga vision är ett skapa en enhetlig världsledande aktör 

inom visualisering och Extended Reality. Detta innebär att man 

utvecklar produkter och lösningar baserade på senaste hård- och 

mjukvaran inom det större ekosystemet för XR-teknik, VFX och 

Performance Capture. I en snabbväxande marknad har Bublar genom 

sina många kundprojekt byggt ett starkt strukturkapital i form av 

kompetens, mjukvara och innovationshöjd som byggs in i bolagets 

plattformar för att möjliggöra produktportföljer och skalbara 

applikationer. Exempel på produkter/tjänster inom respektive 

område är VR-träning inom Work, 3D/AR visualiseringstjänster 

inom Shop, XR Plattform och spelutveckling inom Play och VFX, CGI 

och Performance Capture inom området Entertain.   

Källa: Bolaget 
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Förvärvet uppvisar stark tillväxt  

Det tredje kvartalet har inneburit en nettoomsättning på 48,4 

miljoner kronor, en ökning på över 1100 procent från 4 miljoner 

kronor samma kvartal 2019. EBITDA resultatet uppgick till -15,1 

miljoner kronor (-7,0). Det något tyngda EBITDA resultatet hänför 

bolaget till säsongsmässiga effekter där sommarmånaderna oftast har 

lägre aktivitet. Rörelseresultatet uppgår för kvartalet till -28,8 

miljoner kronor (-11,1), där avskrivningar utgör 13,6 miljoner kronor 

(4,1). Dessa inkluderar också goodwill som uppgår till 9,2 miljoner 

kronor. Detta innebär att årets tre första kvartal uppvisar en 

omsättning om 101 miljoner kronor (11,8), EBITDA resultat om -27 

miljoner kronor (-22,3) samt rörelseresultat om -55,9 miljoner 

kronor (-32,8).  

EBITDA-resultat går i rätt riktning 
EBITDA i Mkr och EBITDA-marginal på nettoomsättning, 2018–2020 Q2, i Mkr. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget  

Den oerhört starka omsättningsökningen är hänförlig till förvärvet av 

Goodbye Kansas. Bolaget är fortsatt inne i en tydlig turnaroundfas 

och har ökat omsättning 85 procent hittills i år. Detta är i stort drivet 

av spelindustrin, som gått starkt under Covid-19 krisen och varifrån 

intäkterna ökat hela 146 procent. För helåret uppgår nettoomsättning 

från området Entertain hittills till 190 miljoner kronor. Senaste 

kvartalet innebär omsättning om 47 miljoner kronor här (30,6), med 

ett EBITDA resultat på -10,3 miljoner kronor (-32,1). Bolaget uppger 

i rapporten att det negativa EBITDA-resultat i stort är på grund av 

säsongsmässiga effekter och att bolaget i september återgått till 

positiva EBITDA-resultat.  

På koncernnivå innebär kvartalet en EBITDA-marginal på -28,8 

procent vilket innebär att marginalen för helåret hittills ligger på cirka 

-23,3 procent. Detta är en fortsatt tydlig förbättring från tidigare år, 

där bland annat helåret 2019 innebar en marginal om -170 procent. 

Även rörelsemarginalen genomgår tydlig förbättring, och uppgår nu 

till -48,3 procent, att jämföra med -245 procent under 2019. 

Kassaflödet för kvartalet uppgår till -27,8 miljoner kronor och från 

den löpande verksamheten -74,6 miljoner kronor. Bolaget uppger en 

kassa på 31,5 miljoner kronor vid kvartalets utgång.  

Förvärv skapar stark tillväxt  
Omsättning 2018–2020 Q3, i Mkr.  

 
 
Källa: Bolaget  

Vinstmarginal på -58%  
Nettoresultat i miljoner kronor och procent, Q12019-Q32020.  

 
Källa: Bolaget  

 

Potential att överträffa prognoser 
Omsättning och EBITDA Goodbye Kansas, utfall Q1-Q3 och 

bolagets prognoser, Mkr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget  
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Inom affärsområdet Work har kvartalet inneburit uppskjutna 

affärsbeslut från kunder till följd av Covid-19, vilket resulterat i en 

nettoomsättning på 1,4 miljoner kronor (3,4) och ett EBITDA på -1 

miljon kronor (-0,7). VR Fire Trainer produkten är nu lanserad, och 

man fortsätter arbeta upp ett återförsäljarnätverk. I början av oktober 

tecknades också ett treårigt ramavtal med Saab AB. Detta är en 

fortsättning på tidigare projekt och avser till stor del avancerade 

träningsprogram för virtuell träning. En ny order inkom även från 

Alfa Laval, för visualisering av deras senaste separatorer för 

livsmedelssektorn. Vobling har även förstärkts på personalsidan 

under kvartalet, med David Logg som ny vice VD samt Jonathan 

Tiedtke som produktägare för Voblings Virtual Training Plattform. 

David Logg har bred erfarenhet från ledande befattning inom bland 

annat Gartner, Tieto och IBM och Jonathan Tiedtke kommer närmast 

från en roll som CTO för 3D Interactive.  

Affärsområdet Shop uppvisar en omsättning på 1 miljon kronor 

under kvartalet (1,1) och ett EBITDA-resultat på -0,2 miljoner kronor 

(-0,1). Licensintäkterna uppgår nu till 77 procent av totala intäkter 

för detta område och totala licensintäkter under året har fördubblats. 

Kvartalet har också inneburit en 76 procentig ökning i 3D- och AR-

visningar på plattformen mot samma period förra året. Kvartalet 

innebär strax under 600 nya kundkonton samt flera nya kunder, 

bland annat ett treårigt licensavtal med det amerikanska möbel-

företaget Forms+Surfaces. Man har därtill vidareutvecklat flera 

funktioner, som exempelvis en ny plugin-lösning för Shopify.  

Inom området Play fortsätter mjuklanseringen av Otherworld Heroes 

på flera marknaden och bolaget uppger att man nu finjusterar spelet 

efter den inkomna feedbacken. Till följd av den fortsatt begränsade 

rörligheten och de förbättringar som bolaget nu genomför skjuter 

man upp lanseringen till nästa år. Planerna på en lansering av Hello 

Kitty AR: Kawaii World kvarstår till sommaren 2021.  

Högst aktivitet är det som nämnts tidigare inom Entertain området, 

där Goodbye Kansas ser kraftigt ökande efterfrågan. Bolaget har 

vunnit regeringens exportpris, ett pris som ämnar att uppmärk-

samma bolag och personer som bidrar till svensk export och stärkt 

Sverigebild i utlandet. Särskilt högt tryck har det varit på bolagets 

Performance Capture studio, där man genom markörer kan spela in 

rörelser i 3D och sedan överföra detta till digitala karaktärer. Till följd 

av den höga efterfrågan har bolaget efter kvartalet beslutat om 

ytterligare investeringar i denna del av verksamheten för att möta ett 

redan existerande behov. Efter kvartalets utgång meddelade även 

Goodbye Kansas att man etablerat produktions- och IP-bolaget 

Infinite Entertainment i Los Angeles. Bolaget existerar sedan tidigare 

i Stockholm och London och arbetar med att skapa, förvärva och 

förvalta IP-rättigheter åt film och TV. Man har idag sex aktiva projekt, 

där affärsmodell baseras på projekt- och royaltyintäkter för egna IPn.  

Virtuell simulator släcker bränder 
VR Fire Trainer är nu lanserad som färdig produkt med Dafo 

som återförsäljare. Bolaget arbetar nu aktivt för att expandera 

återförsäljarnätverket.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget   

Licensintäkterna fördubblades  
Visningarna på Sayducks 3D/AR plattform har ökat kraftigt 

och man har bland annat släppt en ny plugin till Shopify 

under kvartalet. Under kvartalet nådde man ett avtal med 

Forms+Surfaces, en amerikansk möbeltillverkare.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Källa: Bolaget  

 

Högt tryck på världsledande studio 
Investeringar görs nu i studion för att möta den höga 

efterfrågan. Nedan stillbild från trailern till Suicide Squad: Kill 

The Justice League, som bolaget arbetat på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget  
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Prognoser 

Trots att kvartalet tyngts något av säsongsmässiga effekter visar ändå 

kvartalet som helhet att turnaround resan i Goodbye Kansas 

fortsätter starkt. Allt tyder på att Goodbye Kansas lyckas slå 

omsättningsprognosen om 200 miljoner för helåret. Work och Shop 

lägger byggstenar för framtida tillväxt men större intäktsökningar ser 

fortfarande ut att ligga längre bort. En full integrering av Goodbye 

Kansas i koncernen och synergieffekter kommer dock verka för att 

accelerera övriga affärsområden. Senareläggningen av Otherworld 

Heroes till 2021 var relativt väntad och påverkar inte våra prognoser 

nämnvärt.  Finansieringsmässigt har bolaget 31,5 miljoner i kassan 

och har säkrat en finansieringslösning om totalt 50,4 miljoner kronor. 

Denna kan avropas i 12 månatliga trancher om 4,2 miljoner kronor. 

Bublar har inget tvång att nyttja dem. Jämfört med en emission har 

denna lösning fördelen att den snabbare kan utnyttjas och utspädning 

förväntas bli i stort lika, där denna lösning vid fullt nyttjande innebär 

16 procents utspädning. Att bolaget utnyttjar en eller flera av 

trancherna ser vi som troligt då man fortfarande uppvisar relativt 

stort negativt kassaflöde.  

Vi behåller i våra tidigare omsättningsprognoser men justerar ned det 

förväntade EBITDA-resultatet för helåret något. Vi förväntar oss 

sedan tilltagande tillväxt från 2021, drivet av spellanseringar och 

större kommersiell utrullning.   

Prognoser 
Prognoser för omsättning och EBITDA, 2020–2023, i Mkr.  

 

 

 

 

 

Värdering 

I vår DCF-värdering av Bublar finner vi ett motiverat värde för 

bolaget på 4,5–6 kronor i dagsläget. Denna värdering skulle innebära 

att bolaget idag handlas till en omsättningsmultipel på mellan 3,7 och 

5 på senaste 12 månaders rullande omsättning, vilket inte ser orimligt 

ut beaktande bransch och sektor. Särskilda värdedrivare kommande 

året kommer vara framgångsrik spellansering och större kommer-

siellt genombrott i övriga affärsområden. Bolaget har ännu en del att 

bevisa men den långsiktiga potentialen är stor och bolaget är 

positionerat väl inom ett antal kraftigt växande marknader.  
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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. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström  

 


