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Starkt från 

Online Gaming     

 

Online Gaming-verksamheten i Cherry-koncernen levererar god 

tillväxt med en förbättrad marknadsföring, vilket förbättrade kon-

cernens EBITDA-marginaler markant. Utsikterna för årets rest-

erande kvartal ser goda ut med bra balans mellan segmenten. 

Cherry är en ledande iGaming-koncern verksam i värdekedjans 

samtliga led genom dotterbolag. Den historiska tillväxten har varit 

god och spätts på av förvärv. Operatörsverksamheten under Online 

Gaming är koncernens viktigaste affärsområde rörande intäkts- och 

resultatbidrag. Under 2017 var Online Gamings bidrag cirka 81 pro-

cent av nettointäkterna och cirka 68 procent av EBITDA-resultatet. 

Tillväxtresan fortsatte under första kvartalet 2018. Den organiska 

tillväxten för koncernen landade på 25 procent. Samtligt redovisades en historiskt 

sett mycket stark EBITDA-marginal om drygt 27 procent, justerat för aktiverat 

arbete. Den förbättrade lönsamheten är i stort hänförbar till operatörsverksamheten 

som effektiviserat marknadsföringen och därmed lyckats öka avkastningen på varje 

spenderad marknadsföringskrona. Med anledning av omförhandlade avtal ser vi 

fortsatt goda möjligheter för Online Gaming att hålla uppe marginalerna kring dessa 

nivåer.  Marknadsföringskostnader kan komma upp samtidigt som VM i fotboll går 

av stapeln i juni. Dock bör detta också gynna betting-vertikalen. 

Online Marketing-verksamheten fortsätter att växa i högt tempo till god lönsamhet. 

Tillväxten på kvartalsbasis kom in på 89 procent med den sekventiella tillväxten på 

45 procent. Med anledning av att 12 miljoner kronor hänförbart till ett ovanligt 

starkt fjärde kvartal 2017 är det inte orimligt att den sekventiella tillväxten kommer 

att avta under kvartal 2/2018. Dock bör VM i fotboll kunna gynna Online Marketing-

verksamheten. Satsningen inom nya vertikaler och i Japan har heller ännu inte 

börjat synas, vilket ger potentiell uppsida. Marginalerna för Game Development 

tyngdes i första kvartalet av kostnader för ICE-mässa samtidigt satsar bolaget på 

framtiden och ökar personalstyrkan. Med ökad tillväxt som en effekt av satsningar 

inom bland annat 3D tror vi att marginalerna åter kan börja klättra. Sammantaget 

bedömer vi att utsikterna för koncernen ser bra ut, i det korta liksom det längre 

perspektivet. I basscenariot beräknar vi ett pris per aktie till 81,5 (68) kronor. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK  2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Nettointäkter 1 102 2 252 2 959 3 522 4 059 

EBITDA 168 410 760 843 969 

EV/EBITDA 60,1x 24,7x 13,3x 12,0x 10,5x 

EPS (105,8 M aktier) 1,1 0,8 3,4 4,0 4,9 

P/E 76,4x 101,9x 23,9x 20,2x 16,8x 

Källa: Cherry och Jarl Securities 
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Datum: 16 maj 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

Bertil Nilsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Cherry AB (publ) 

Lista: NASDAQ OMX NORDIC MID CAP 

Vd: Anders Holmgren 

Styrelseordförande: Morten Klein 

Marknadsvärde: 7 059 MSEK 

Senast: 68 SEK 

Kort om Cherry: Cherry är ett iGaming-bolag verksamt inom 

värdekedjans samtliga led genom 

dotterbolag. Affärsområdet Online Gaming 

med operatören ComeOn i spetsen är 

bolagets största affärsområde och utgjorde 

under 2017 cirka 81 procent av koncernens 

intäkter. Segmenten Game Development 

och Online Marketing tar marknadsandelar 

med snabb tillväxt medan Restaurangcasino 

tuggar på. Segmentet Gaming Technology 

saknar betydande men börjar visat tecken på 

liv – här finns ytterligare potentiell uppsida.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Cherry äger dotterbolag inom flertalet 

vertikaler inom spelsektorn. Kunnandet inom 

koncernen kring spel är högt och 

korsbefruktas mellan affärsområdena. 

Online-konceptet och användarvänlighet 

har utnyttjats på flertalet områden 

(undantag restaurang-casino) för att ta 

marknadsandelar. Cherry har också ett 

stark track-record av förvärvsdriven tillväxt 

och att knyta entreprenörer till sina 

dotterbolag.  

 

Risker och 

svagheter: 

Efter förvärvet av ComeOn är Cherry-

koncernen högre belånat än tidigare. Det 

har gett en högre hävstångseffekt på 

rörelseresultatet relativt räntekostnaderna. 

En stor del av koncernens resultat är också 

kopplat till ComeOn, där effektiviteten i 

marknadsföringskostnaderna spelar en stor 

roll för vilken rörelsemarginal som nås. 

 

  

Värdering: Bear 

61,6 kr 

Bas 

81,5 kr 

Bull 

95,2 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Anders Holmgren har varit VD sedan 21 februari 2017. 

Han har en bakgrund i spelindustrin, där han bland 

annat varit med och grundat Betsson. Anders har 

tidigare suttit i Cherrys styrelse. 

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  

 

Tidigare aktieägare i förvärvade bolag som ComeOn 

och Yggdrasil är betydande och aktiva ägare i Cherry 

även efter förvärven. Vi ser positivt på att Cherrys 

ledande befattningshavare har betydande innehav i 

bolaget. 

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 
 

 

Cherry-koncernen hade en räntebärande nettoskuld på 

drygt 1,4 miljarder kronor per 31 mars 2018. Det belastar 

finansnettot med cirka 160 miljoner kronor i årstakt. Det 

motsvarar en räntetäckningsgrad på cirka 490 procent 

räknat på vår EBITDA-prognos för helåret 2018. 

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  

 

Cherry har en unik position där man täcker stora delar av 

värdekedjan inom spel. Framöver bör aktien drivas av 

affärs-områdens tillväxttakt, nya förvärv och kommande 

avknoppningar av dotterbolag. 

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  

 

Förutom ett stort beroende av nyckelpersoner 

kännetecknas sektorn av krav på höga marknads-

föringskostnader och en omfattande konkurrens. 

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 
Cherry AB (Cherry, koncernen eller bolaget) är i dag en iGaming-koncern med 

verksamhet via dotterbolag i sektorns hela värdekedja. Den underliggande mark-

naden växer och bolagets strategi för tillväxt har hittills fallit väl ut. Under helåret 

2017 växte bolagets verksamhet organiskt med 27 procent. Förvärv har varit en 

viktig del av bolagets strategi för att ta marknadsandelar. Inkluderat förvärv 

landade tillväxten på 104 procent. Tillväxtresan fortsatte även under första 

kvartalet 2018 med en organisk tillväxt om 25 procent. Bolagets kassako, Online 

Gaming, var den främst bidragande faktorn. Marknadsföringen inom 

operatörsverksamheten har effektiviserats, vilket fick koncernens EBITDA-resultat 

att ta ett rejält kliv upp och landade på en motsvarande EBITDA-marginal om 27,1 

procent (14,6 procent) - exkluderat aktiverat arbete. Frågan är nu om koncernens 

marginaler är hållbara. Just nu hänger mycket på Online Gaming som är bolagets 

största och dominerande affärsområde. 

Marknadsföringen för operatörsverksamheten har förbättrats i termer av kvaliteten 

på de spelare som kommer in. Detta syntes dels på antalet aktiva spelare, dels på 

insättning. Samtidigt har marknadsföringskostnader uttryckt som andel av intäk-

terna varit lägre än samma kvartal föregående år och på samma nivå som fjärde 

kvartalet 2017. Reducerade kostnader och förbättrad marknadsföring har alltså 

gett bättre avkastning på varje investerad krona i marknadsföring. Antalet aktiva 

spelare och insättningar har ökat i tre kvartal i rad samtidigt som omförhandlade 

avtal skapar förutsättningar för en hög avkastning på marknadsföringen även 

framledes. Samtidigt är det inte orimligt att bolaget gasar på litet extra i samband 

med VM i fotboll under juni och juli. Nästa år (2019) kommer dock omregleringen i 

Sverige påverka operatörsverksamhetens marginaler. Detta dels i form av ökat 

tryck från spelskatter liksom att vi ser en viss risk för att befintlig compliance-

funktion kan behöva utökas.  

Den avsevärt förbättrade lönsamheten i operatörsverksamheten inger förhopp-

ningar inför framtiden – men så gör också segmentet Online Marketing som fort-

sätter att växa till god marginal. Satsningen inom de nya vertikalerna och i Japan 

ännu inte bidragit till tillväxten vilket skapar potential uppsida. Den positiva effekten 

från dessa satsningar tror vi kommer att kunna bli mer betydande under årets 

resterande kvartal. Dock kommer ett ökat fokus på click-per-view att hämma 

marginalerna. Med detta sagt tror vi att Online Marketings marginaler på sikt kan 

ligga kvar runt dessa nivåer alternativt aningen lägre. För helåret 2018 bedömer vi 
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att EBITDA-marginalen på koncernnivå kommer att hämmas aningen av Game 

Development som satsar för framtida tillväxt – även om den befintliga tillväxten i 

nettointäkter för affärsområdet fortfarande är god; 93 procent under första 

kvartalet 2018. Vidare ser vi god potential i Gaming Technology som så smått 

börjar märkas redan nu. 

Sammantaget ser vi positivt på bolaget utsikter under resterande kvartal för 

innevarande år (2018). De olika affärsområdena balanserar varandra väl givet 

dagens förutsättningar – satsningar på framtiden vilket hämmar marginalerna inom 

vissa affärsområden vägs upp av förbättrade marginaler inom operatörs-

verksamheten.  

I vårt bas-scenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 81,5 (68) kronor 

för de kommande 6 månaderna. I ett mer optimistiskt bull-scenario och ett mer 

defensivt bear-scenario beräknas ett värde per aktie till 95,2 kronor respektive 

61,6 kronor. Multipelvärderingen håller tillbaka värderingen.  

Prognoser och värdering 
Online Gaming 

Under första kvartalet 2018 hade Online Gaming-segmentet totala intäkter om 

524,5 miljoner kronor. Det motsvarade en fortsatt stark organisk tillväxt om 18 

procent, kvartal mot kvartal.  EBITDA-resultat landade på cirka 143 miljoner kronor 

vilket motsvarar en marginal om knappt 27 procent – en rejäl förbättring mot 

tidigare kvartal.  

Nedan visas de historiska nettointäkterna och EBITDA-resultaten för affärsområdet 

Online Gaming. I grafen framgår även våra prognoser för innevarande års 

resterande tre kvartal.  

Online Gaming - Utfall och prognoser, bas-scenario 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Vi tror på en fortsatt stark tillväxt inom segmentet pådriven av en underliggande 

marknad med tillväxt samt en effektiv marknadsföring. VM i fotboll som pågår 

under juni och juli skapar möjligheter för goda intäkter inom sports betting-

vertikalen som under förta kvartalet 2018 utgjorde cirka 15 procent av intäkterna 

under Online Gaming. Korsförsäljning mellan sports betting och andra vertikaler 

skapar ytterligare möjligheter. Dessa antas dock vara marginella med anledning av 

olikheter i kundgrupperna. 
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Nu till den effektiviserade marknadsföringen som bidrog till den förbättrade 

EBITDA-marginalen tillsammans med effekter från tidigare kostnadsbesparingar 

inom affärsområdet. Grafen nedan illustrerar hur marknadsföringen som andel av 

intäkterna kommit ner medan den sekventiella tillväxten (tillväxt relativt föregående 

kvartal) tilltagit. Med detta kan rimligtvis slutsatsen dras att marknadsföringen 

effektiviserats. Alltså har affärsområdet i större utsträckning kunnat dra nytta av 

skalfördelar som i sin tur resulterar i sekventiellt förbättrade EBITDA-marginaler för 

de fyra senaste kvartalen, med det stora lyftet under första kvartalet 2018.  

Sekventiell tillväxt och marknadsföring som andel av intäkter 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 

 

Bilden nedan visar utvalda KPI:er normaliserade kring 1, vid första kvartalet 2017. 

Som framgår har insättningarna ökar liksom insättning per aktiv spelare. Det tyder 

på att marknadsföringsstrategin har förbättrats i den bemärkelsen att den lockar till 

sig rätt kunder. Samtidigt ökar också kostnaden per ny kund. Så länge relationen 

mellan KPI:erna kan hållas på dessa nivåer (vilket historiken antyder) eller bättre är 

också marknadsföringen fortsatt effektiv (relativt historiken).  

Effektiv marknadsföring ger resultat i termer av tillväxt till förbättrad lönsamhet 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 

 

Kostnadsbesparingar och omförhandlade avtal med marknadsföringskanaler till 

mer fördelaktiga villkor och en historik som indikerar att marknadsföringen faktiskt 

har förbättrats gör att vi tror på att affärsområdets marginaler är hållbara på dessa 
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nivåer över tid. Med anledning av VM i fotboll som pågår under juni och juli 2018 

ser vi dock en viss risk för att marknadsföringskostnaderna kommer att öka, vilket 

kan skapa en temporärsvacka i verksamhetens marginaler. Vidare står den 

svenska spelmarknaden inför en omreglering 2019 vilket innebär att utgifter för 

skatter kommer att öka. Möjligen finns även en uppsida i kostnader hänförbar till 

compliance vilka också kan påverka EBITDA-resultatet. 

Game Development 

Under första kvartalet 2018 hade Game Development-segmentet totala intäkter 

om cirka 58 miljoner kronor och 52,4 miljoner kronor reducerat med det internt 

inom koncernen fakturerade beloppet (Online Gaming). Nettointäkterna hade en 

tillväxt om 93 procent Q/Q och en sekventiell tillväxt om 14 procent. Affärs-

områdets EBITDA-resultat landade på 18,1 miljoner kronor vilket motsvarar en 

marginal om 31 procent. Marginalen föll tillbaka relativt föregående kvartal med av 

kostnader hänförbara till ICE-mässan samt ökade personalkostnader.  

Nedan följer historiken samt våra kvartalsvisa prognoser för nettointäkter och 

EBITDA-resultat. Som framgår tror vi åter på stark tillväxt de kommande kvartalen 

allt eftersom antalet live-kunder fortsätter att öka och nya kunder tecknas. För 

intäkter är trenderna för tillväxt Q/Q fallande inkluderat och exkluderat intäkter från 

Online Gaming. Nettointäkterna befinner sig i en svagt fallande trend medan 

intäkter inkluderat internfakturering är platt. Med detta sagt modellerar vi med en 

fortsatt tillväxt för affärsområdet men till en avtagande takt under andra och tredje 

kvartalet 2018. Därefter modellerar vi med ett bra lyft i tillväxttakten. Det som en 

effekt av Yggdrasil satsning mot bingospel och nya varianter av klassiska spel som 

blackjack, roulette och baccarat i virtuell 3D-miljö. Vidare också som en effekt av 

att Highlight Games börjar rulla ut produkter inom virtuell sports betting. I dag har 

Highlight Games avtal med Eurobet för produkten SOCCERBET. 

Game Development - Utfall och prognoser, bas-scenario 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 

 

Givet att första kvartalets marginaler tyngdes av kostnader för ICE-mässan 

modellerar vi med att EBITDA-marginalen kommer upp aning under andra 

kvartalet. Därefter ser vi ytterligare uppsida i marginalerna allt eftersom 

tillväxttakten åter ökar.  
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Online Marketing 

Under första kvartalet 2018 hade Online Marketing-segmentet totala intäkter om 

drygt 56 miljoner kronor och 52 miljoner kronor reducerat med det internt faktur-

erade beloppet (Online Gaming). Det motsvarar en tillväxt om cirka 89 procent 

kvartal mot kvartal och 45 procent sekventiellt relativt fjärde kvartalet 2017. Dock 

har 12 miljoner periodiserats från fjärde kvartalet 2017 till första kvartalet 2018, 

vilket förvränger siffrorna en aning. Flyttar vi tillbaka 12 miljoner kronor från första 

kvartalet 2018 till fjärde kvartalet 2017 var tillväxten kvartal mot kvartal för kvartal 

1/2018 cirka 49 procent. Den sekventiella tillväxten var negativ 13 procent. Det 

skall också noteras att det fjärde kvartalet 2017 samtidigt var ett enastående starkt 

kvartal. EBITDA-marginalen under första kvartalet landade på 60 procent.  

Tabell nedan visar våra prognoser för Online Marketing-segmentets nettointäkter 

och EBITDA-resultat. Som framgår modellerar vi med en bra tillväxt kvartal mot 

kvartal men en marginell sekventiell tillväxt under andra kvartalet 2018. Denne 

tilltar sedan allt eftersom satsningar inom nya vertikaler och satsningen på den 

japanska marknaden börjar generera mer betydande intäkter.  

Under första kvartalet 2018 minskade EBITDA-marginalerna relativt föregående tre 

kvartal. Bakomliggande faktor antas vara ökad personalstyrka samt ökat fokus på 

pay-per-click. Vår bedömning är att affiliate sektorn kommer att förflyttas allt mer 

mot riktad marknadsföring och pay-per-click. Med detta sagt tror vi att det kan bli 

svårt för Online Marketing-verksamheten att åter komma upp mot de marginaler 

som levererades under tredje och fjärde kvartalet 2017. Dock kan det möjligen 

finnas viss uppsida från EBITDA-marginalen om 60 procent som levererades under 

första kvartalet 2018 för innevarande års resterande kvartal.  

Online Marketing - Utfall och prognoser, bas-scenario 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 

 
Gaming Technology 

Under första kvartalet 2018 uppgick totala intäkter under Gaming Technology-

segmentet till 15,6 miljoner kronor. Den externa faktureringen är i absoluta tal 

fortfarande på låga nivåer. Under första kvartalet 2018 tillkom fyra externa kunder 

som nu är live med plattformen, varav tre är påkopplade på plattformen för 

prestationsbaserad marknadsföring. Detta börja också synas så smått i de externa 

intäkterna. EBITDA-resultatet landade på 3,3 miljoner kronor vilket motsvarar en 

marginal om 21 procent inkluderat internfakturering.  
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Nedan följer våra prognoser för Gaming Technology-segmentet. Vi tror på fortsatt 

stigande intäkter, både totala intäkter och nettointäkter. Som tidigare nämnts har 

bolaget nu kopplat på fyra kunder som är uppe och snurrar och levererar intäkter. 

Dock tror vi att engångskostnader (exempelvis konsult-kostnader) för att migrera 

nya kunder uppkommer under tillväxtfasen vilket kan hålla tillbaka marginalerna. 

På längre sikt modellerar vi med EBITDA-marginaler runt 20 till 25 procent.  

Gaming Technology - Utfall och prognoser, bas-scenario 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 

 

Restaurangcasino 

Under första kvartalet 2018 uppgick totala intäkter under affärsområdet 

Restaurangcasino till 41,0 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om cirka 11 

procent kvartal mot kvartal. Tillväxten var mycket hög för detta mogna segment 

vilket dock förklaras av skillnader i form av kalendereffekter. EBITDA-resultatet för 

kvartal 1/2018 kom in på 3,5 miljoner kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal 

på nio procent. Segmentet är moget och vi förväntar oss inga större avvikelser från 

historiken under de kommande kvartalen. Men samtidigt är Cherry helt marknads-

dominerande inom detta segment och bör kunna dra en viss nytta av det. 

Restaurangcasino - Utfall och prognoser, bas-scenario 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 
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Prognostiserade intäkter och EBITDA-resultat, koncernnivå 

På helåret prognostiserar vi en tillväxt om 31 procent under 2018 på årsbasis för 

Cherry-koncernen. Det överstiger väl den underliggande marknaden som spås bli 

7,2 procent årligen i Europa. EBITDA-marginalen på helåret prognostiseras till 

höga 25 procent.  

Utfall och prognoser, bas-scenario 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 

 

I dag är affärsområdet Online Gaming koncernens absolut största och därmed 

också viktigaste affärsområde. Givet dagens förutsättningar tror vi att intäkter från 

Game Development, Online Marketing och Gaming Technology kommer att växa 

som andel av koncernens totala nettointäkter. Intäktsandelarna från Online 

Gaming och Restaurangcasino antas samtidigt falla. I ett sådant scenario redu-

ceras beroendet av operatörsverksamheten, vilket med rådande regulatoriska 

risker kan ses som positivt.  

Game Development och Online Marketing spås även nå bättre marginaler vilket för 

med sig att koncernens EBITDA-marginal stiger under den prognostiserade 

perioden.  

Grafen nedan visar historisk och prognostiserad nettointäktsfördelning givet 

dagens förutsättningar. Som bekant är dock förvärv av tillväxtintensiva bolagen 

fortfarande en del av Cherry-koncernens tillväxtstrategi vilket kan förändra denna 

bild.  

Prognostiserad intäktsfördelning 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 
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Värdering, sammanfattning 

I en ansats att värdera Cherry-aktien har vi kombinerat en multipelvärdering med 

en kassaflödesmodell. Genom denna metod beräknar vi ett motiverat pris per aktie 

i basscenariot om 81,5 kronor (68 kronor). I bear-scenariot och bull-scenariot 

beräknas motsvarande värde per aktie till 61,6 kronor respektive 95,2 kronor. 

Tabell nedan ger en sammanställning.  

Motiverat värde per Cherry-aktie, tre scenarion 

        

MSEK  BEAR BAS BULL 

Multipelvärdering - värde per aktie, kr 61,9 75,4 88,9 

DCF-värdering - värde per aktie, kr 61,4 87,6 101,5 

Motiverat värde per aktie, kr 61,6 81,5 95,2 

        

Ned-/uppsida rel. senast betalt (68 kr) -9% 20% 40% 

EV/Sales 2018P 2,9x 3,4x 3,7x 

EV/EBITDA, 2018P 10,7x 13,3x 14,0x 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

Antalet utestående aktier i Cherry är beräknat till 105,8 miljoner aktier, inkluderat 

utspädning från ytterligare köp av andelar i Almor och Game Lounge som betalas 

till hälften med aktier. Kassan är reducerad med kontantbeloppet som betalas vid 

dessa två affärer. Nettoskulden beräknas därmed till cirka 1,5 miljarder kronor. 

Multipelvärdering – summan av delarna 

I multipelvärderingen har vi summerat värdet av koncernens fem 

affärsverksamheter. Vi värderar respektive affärsområde utifrån dess 

prognostiserade EBITDA-resultat för nästa tolv månader (NTM). Vi använder 

Enterprise value (EV), alltså skuldfritt bolagsvärde, som utgångspunkt för 

värderingen i denna modell. Slutligen subtraherar vi minoritetsägarnas del av 

värdet i respektive koncern-bolag. Värderingarna av de olika delarna i Cherry-

koncernen jämte avdrag för nettoskuld och minoritetsandelar har sammanställts i 

tabellen nedan.  
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Implicit EV, Cherry-koncernen 

              

Affärsområde 
BEAR, prog. 

EBITDA, NTM 
BEAR, 

implicit EV 
BAS, prog. 

EBITDA, NTM 
BAS, 

implicit EV 
BULL, prog. 

EBITDA, NTM 
BULL, 

implicit EV 

Online Gaming 431 4 402 507 5 177 583 5 951 

Game Development 85 1 266 100 1 489 115 1 712 

Online Marketing 160 2 375 188 2 793 216 3 210 

Gaming Technology 10 154 12 181 14 208 

Restaurangcasino 15 129 18 152 21 175 

Summa implicit EV, MSEK   8 327   9 791   11 256 

Värde minoriteter, MSEK   -274   -310   -346 

Nettoskuld, MSEK   -1 505   -1 505   -1 505 

Aktievärde, MSEK    6 547   7 976   9 406 

Antal aktier, miljoner   105,8   105,8   105,8 

Värde per aktie, kronor   61,9   75,4   88,9 

Ned-/uppsida rel. senast betalt (68,3 kr)   -9%   11%   31% 

EV/Sales, 2018P   2,7x   3,2x   3,7x 

EV/EBITDA 2018P   10,6x   12,5x   14,4x 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

I multipelmodellens bas-scenariot beräknas ett pris per aktie om 75,4 kronor. För 

att skapa ett optimistiskt och ett mer defensivt scenario har vi utgått från historik 

volatilitet i EBITDA-resultatet. I bear- och bull-scenario beräknar vi ett värde per 

Cherry-aktie om 61,9 kronor respektive 88,9 kronor. 

För Online Gaming har vi applicerat den genomsnittliga EV/EBITDA-multipel NTM 

för bolag vars huvudsakliga verksamhet bygger på B2C-verksamhet, alltså 

operatörsverksamhet. Se tabell nedan. 
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Implicit EV, Online Gaming 

              

Bolag MCap, MEUR EV, MEUR Land EV/EBITDA, NTM     

Betsson AB 733 819 Sweden 24,9x     

Kindred Group PLC 2 578 2 614 Malta 11,9x     

LeoVegas AB (publ) 805 834 Sweden 13,7x     

Mr Green & Co AB (publ) 173 117 Sweden 5,0x     

888 Holdings PLC 1 103 941 Gibraltar 10,2x     

Rank Group PLC 774 767 United Kingdom 5,1x     

Stride Gaming PLC 184 154 United Kingdom 6,0x     

William Hill PLC 2 760 3 225 United Kingdom 7,3x     

Paddy Power Betfair PLC 6 807 6 624 Ireland; Republic of 11,6x     

GVC Holdings PLC 5 734 5 694 Isle of Man 9,7x     

bet-at-home.com AG 601 471 Germany 13,9x     

Intertain Group Ltd 189 536 Canada 3,9x     

Stars Group Inc 4 239 5 971 Canada 7,8x     

Tabcorp Holdings Ltd 5 746 7 952 Australia 11,9x     

      Genomsnitt: 10,2x     

              

        BEAR BAS BULL 

    Online Gaming, EBITDA 2018P 431 507 583 

    Implicit EV Online Gaming, MSEK 4 402 5 177 5 951 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

För Gaming Development, Online Marketing och Gaming Technology har vi 

applicerat den genomsnittliga EV/EBITDA-multipel NTM för bolag vars 

huvudsakliga verksamhet bygger på B2B-verksamhet, alltså spelutvecklare, 

plattformsleverantörer och affiliate-bolag. Se tabeller nedan. 
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Implicit EV, Game Development 

              

Bolag MCap, MEUR EV, MEUR Land EV/EBITDA, NTM     

NetEnt AB (publ) 1 011 952 Sweden 46,3x     

Evolution Gaming Group AB (publ) 1 847 1 799 Sweden 16,0x     

Aspire Global PLC 126 118 Malta 7,2x     

Catena Media PLC 645 722 Malta 12,7x     

Kambi Group PLC 302 275 Malta 11,3x     

Gaming Innovation Group Inc 437 492 United States of America 9,3x     

Playtech PLC 2 869 2 741 Isle of Man 7,3x     

XLMedia PLC 446 420 Jersey 8,9x     

      Genomsnitt: 14,9x     

              

        BEAR BAS BULL 

    Game Development, EBITDA 2018P 85 100 115 

    Implicit EV Game Development, MSEK 1 266 1 489 1 712 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

Implicit EV, Online Marketing 

              

Bolag MCap, MEUR EV, MEUR Land EV/EBITDA, NTM     

NetEnt AB (publ) 1 011 952 Sweden 46,3x     

Evolution Gaming Group AB (publ) 1 847 1 799 Sweden 16,0x     

Aspire Global PLC 126 118 Malta 7,2x     

Catena Media PLC 645 722 Malta 12,7x     

Kambi Group PLC 302 275 Malta 11,3x     

Gaming Innovation Group Inc 437 492 United States of America 9,3x     

Playtech PLC 2 869 2 741 Isle of Man 7,3x     

XLMedia PLC 446 420 Jersey 8,9x     

      Genomsnitt: 14,9x     

              

        BEAR BAS BULL 

    Online Marketing, EBITDA 2018P 160 188 216 

    Implicit EV Online Marketing, MSEK 2 375 2 793 3 210 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Implicit EV, Gaming Technology 

              

Bolag MCap, MEUR EV, MEUR Land EV/EBITDA, NTM     

NetEnt AB (publ) 1 011 952 Sweden 46,3x     

Evolution Gaming Group AB (publ) 1 847 1 799 Sweden 16,0x     

Aspire Global PLC 126 118 Malta 7,2x     

Catena Media PLC 645 722 Malta 12,7x     

Kambi Group PLC 302 275 Malta 11,3x     

Gaming Innovation Group Inc 437 492 United States of America 9,3x     

Playtech PLC 2 869 2 741 Isle of Man 7,3x     

XLMedia PLC 446 420 Jersey 8,9x     

      Genomsnitt: 14,9x     

              

        BEAR BAS BULL 

    Gaming Technology, EBITDA 2018P 10 12 14 

    Implicit EV Gaming Technology, MSEK 154 181 208 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

För Restaurangcasino har vi applicerat den genomsnittliga EV/EBITDA-multipel 

NTM för bolag vars verksamhet innehåller stora delar av landbaserad 

kasinoverksamhet.  

Implicit EV, Restaurangcasino 

              

Bolag MCap, MEUR EV, MEUR Land 
EV/EBITDA, 

NTM 
    

William Hill PLC 2 760 3 225 United Kingdom 7,3x     

Boyd Gaming Corp 3 332 5 683 United States of America 10,3x     

Penn National Gaming Inc 2 468 6 233 United States of America 7,6x     

      Genomsnitt: 8,4x     

              

        BEAR BAS BULL 

    Restaurangcasino, EBITDA 2018P 15 18 21 

    Implicit EV Restaurangcasino, MSEK 129 152 175 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

I kassaflödesmodellen har vi använt en diskonteringsränta om 8,3 procent. Se 

tabell nedan för antaganden i de tre scenariona. Multipelvärderingen genererar 

över lag en lägre värdering än kassaflödesmodellen.  
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DCF-värdering, tre scenarion 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Diskonteringsränta 8,3% 8,3% 8,3% 

CAGR, 2018P - 2020P 16% 22% 29% 

Långsiktig tillväxt 2,0% 2,0% 2,0% 

Långsiktig EBITDA-marginal 22% 24% 25% 

Rörelsevärde, EV 8 273 11 083 12 590 

EV, varav restvärde 87% 89% 88% 

Minoritetsintressen -274 -310 -346 

Nettoskuld -1 505 -1 505 -1 505 

Aktievärde 6 494 9 268 10 739 

Utestående aktier, miljoner 105,8 105,8 105,8 

Värde per aktie 61,4 87,6 101,5 

Ned-/uppsida rel. senast betalt (68 kr) 2,60% 12,20% 23,10% 

EV/Sales 2018P 2,9x 3,7x 4,1x 

EV/EBITDA, 2018P 11,0x 14,6x 15,2x 

Källa: Jarl Securities 
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Kort introduktion till Cherry 
År 2006 delades dåvarande Cherry upp i Betsson, NetEnt och dagens Cherry. 

Bolaget har en 50 år lång historia bakom sig. Till en början låg fokus på 

restaurangkasino och spelautomater. Med utvecklingen på den underliggande 

marknaden som flyttas från landbaserade spel till nätet har fokus vidgats till 

nätspel, spelutveckling och marknadsföring online.  

Cherry skall äga snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino, där en 

viktig del av strategin är att behålla ägarna och grundarna till respektive 

verksamhet, så att dessa kan fortsatta att skapa värde. Överhuvudtaget är 

innovation ett nyckelbegrepp inom Cherry-koncernen med syfte att förädla 

befintliga och skapa nya verksamheter. Det samlade spelkunnandet inom 

koncernen från att ta fram plattformarna till att utnyttja erfarenheter från 

operatörsverksamheten och kombinera detta med spelutveckling är också högt 

och utnyttjas väl inom gruppen.  

Att behålla nyckelpersoner i organisationen är en viktig del av förvärvsstrategin. Ett 

verktyg som använts flitigt är betalningen i Cherry-aktier med inlåsningsklausuler. 

Cherry har genom förvärv av nya affärsområden blivit ett holdingbolag som är 

verksamma inom hela värdekedjan av spel och spelutveckling. Samtliga 

affärsområden drivs som självständiga dotterbolag med egna styrelser. Nedan är 

en övergripande bild Cherrys fem affärsområden. 

Cherrys fem affärsområden 

 

 

Källa: Cherry och Jarl Securities 

 

Bolaget avser ha en årlig organisk tillväxt som överskrider tillväxten på den 

europeiska spelsektorn. Enligt H2 Gambling Capital prognostiseras en 

genomsnittlig tillväxt om 7,2 procent för perioden från 2017 till och med 2022. Den 

organiska tillväxten avses späs på genom förvärv. Koncernens resultatmål är att nå 

 

 

 

 

 

iGaming = spel online med vertikaler som 
betting, casino, poker och bingo 

 

 

 

B2B = Business to Business 

B2C = Business to Customer 
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mellan 15 och 18 procent justerad EBITDA-marginal (där nådde koncern 19% 

EBITDA-marginal på helåret 2017). Cherry ska vidare ha en stor finansiell 

flexibilitet för att kunna genomföra nödvändiga förvärv. Det har resulterat i en ökad 

belåning samt även ett antal riktade nyemissioner de senaste åren. Soliditeten ska 

samtidigt inte understiga 30 procent och den låg på 34 procent vid årsskiftet 

2017/18.  

Vidare avser Cherry att dela ut minst 50 procent av företagets årliga nettovinst, 

men hänsyn skall samtidigt tas till koncernens finansiella ställning, kassaflöden, 

förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter. Någon utdelning till Cherrys aktieägare 

föreslogs inte för räkenskapsåret 2017, vilket beror på att detta förhindras av villkor 

för bolagets obligationslån. 

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. Att Cherry varit tidigt att utnyttja denna trend är en 

förklaring av flera till att bolaget tagit marknadsandelar inom flertalet segment. 

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

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

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

förväntas växa till cirka 56 miljarder EUR år 2022.  

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

generators (de som drar in kunderna till operatörernas spelsidor på internet). Som 

tidigare nämnts täcker Cherry genom sina dotterbolag hela värdekedjan. 

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

 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Operatörer tillhandahåller spel online (eller landbaserade spel) till slutkund, alltså 

spelaren (B2C). En operatör som har sin verksamhet online kan 

 

 

 

 

 

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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driva en eller flera spelsajter/varumärken. Cherrys största spelsajt är i dag 

ComeOn. Utöver Cherry är Kindred, LeoVegas och Betsson andra välkända 

operatörer.  

En stor utgiftspost för en operatör online är marknadsföring. En 

marknadsföringsstrategi som de allra flesta använder är att driva trafik till 

spelsajterna genom en lead generator, så kallade affiliates. Deras uppgift är att 

slussa spelare till operatörernas sida. Exempel på affiliates är Catena Media, 

XLMedia och Gambling.com Group.  

Vi definierar värdekedjan leverantörer som spelutvecklare och leverantörer av 

spelplattformar. Exempel på framstående spelutvecklare är dotterbolaget Yggdrasil 

liksom NetEnt, Microgaming och Evolution Gaming. Spelen är integrerade med de 

större spelplattformarna som innefattar den infrastruktur som krävs för att driva 

spel online. Utöver bolagets plattform XCaliber är Aspire, SBTech, Gaming 

Innovation Group och EveryMatrix andra välkända leverantörer av spelplattformar. 

Affärsområdet Online Gambling med varumärket ComeOn i spetsen utgjorde 81 

procent av Cherry-koncernens nettointäkter (exkluderat interndebitering) om cirka 

2,25 miljarder kronor under helåret 2017.  

Fem affärsben 
Som tidigare nämnts täcker Cherry-koncernen via dotterbolagen spel-

värdekedjans samtliga led. I dag är Online Gambling det absolut största 

affärsområdet och utgjorde under helåret 2017 81 procent av koncernens totala 

nettointäkter. Restaurangcasino utgör dock fortfarande en betydande andel av 

intäkterna (7 procent) för helåret 2017. 

Online Gaming (B2C) 
Verksamhetsområdet Online Gaming driver spel online. Intäkter redovisas som 

insats minus vinst och bonus till spelare. Strategin bygger på att parallellt driva 

flertalet mer eller mindre nischade varumärken med olika kundgrupper. I dag har 

koncernen spellicenser från Malta, Schleswig-Holstein i Tyskland och 

Storbritannien.  

Online Gaming fick en bra skjuts genom köpet av tyska Almor Holding Ltd. som 

genomfördes 2015. I dag har Cherry en ägarandel om 90 procent i detta bolag. 

Med förvärvet fick Cherry-koncernen ett starkt fotfäste på den tysktalande 

nätspelmarknaden (där Sunmaker.com är ett exempel på en sajt). Almor hade 

över 140 miljoner kronor i omsättning och 55 000 aktiva kunder vid förvärvstillfället, 

där Tyskland är en marknad som växer starkt inom affärsområdet. 

Det senaste stora steget i Cherrys utveckling togs under mitten på 2016, då 

Cherry förvärvade spelbolaget ComeOn som i dag är ett helägt dotterbolag. Den 

totala köpeskillingen uppgick till omkring 280 miljoner euro – det största 

företagsköpet i Cherrys historia. Förvärvet finansierades till största delen genom 

obligationslån, men även betalning via nyemitterade Cherry-aktier.  

Med förvärvet kom varumärken som bland annat ComeOn, Mobilbet, 

Mobilautomaten, Casinostugan, Folkautomaten, GetLucky och Suomikasino.com. 

Affärsområdet har sedan tidigare varumärken som 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherry har en option att köpa resterande 
10% av Almor under de första sex 
månaderna av 2019. 

 

 

 

Obligationslån1: 50 MEUR som löper fram 
till 11 juli 2020 med en årlig ränta om 
Euribor 3 månader + 9% 

Obligationslån2: 134,5 MEUR som löper 
fram till 11 juli 2020 med en årlig ränta om 
7,58% 
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cherrycasino.com, eurolotto.com, euroslots.com, sveacasino.com, norgespill.com, 

sunmaker.com och sunnyplayer.com. 

Game Development (B2B) 
Affärsverksamheten Game Development fokuserar genom dotterbolaget Yggdrasil 

Gaming och Highlight Games. Yggdrasil fokuserar på att utveckla spel som video-

slots till speloperatörer. Spelen kompletteras även med marknadsföringsverktyg 

såsom BOOST, BRAG samt Missions. Vi ser stor affärssegmentet som potential 

inom affärsområden bland annat satsning på 3D. Intäktsmodellen bygger på att 

koncernen erhåller en andel av speloperatörernas NGR.  

Highlight Games som utvecklar innovativa produkter för den virtuella 

sportspelsmarknaden, både online och fysiskt. Cherry har en ägarandel om 84 

procent i Yggdrasil Gaming och 37,5 procent i Highlight Games. Affärsområdet har 

spellicenser i Malta, Rumänien, Storbritannien och Gibraltar. 

Yggdrasil erbjuder ett brett utbud av digitala spelautomater och lotterispel från sin 

spelserver. Bland Yggdrasils kunderna återfinns cirka 40 operatörer, däribland 

Betsson, Unibet, MrGreen, ComeOn, GVC, LeoVegas, Vera&John, bwin.party, 

Interwetten, Gaming Innovation, SuprNation, TAIN, Lottoland och Cherry med 

flera. Spelen finns tillgängliga för dator, mobil och surfplattor på flera europeiska 

språk och valutor. Översättning har även skett till asiatiska språk som japanska, 

thai och vietnamesiska. 

En stor del av tillväxten inom segmentet kommer från ökat spelande via surfplattor 

och mobiltelefoner samt konvertering av fysiskt spel till nätspel. Det är därför viktigt 

att hemsidorna och spelen fungerar väl även på dessa plattformar. Yggdrasil har 

de senaste åren tilldelats flera priser för innovativ mjukvaruutveckling till 

spelsektorn som var tidigt ute i övergången från Adobe Flash till HTML, vilket 

lämpar sig för mobiler och surfplattor. Den HTML5-baserade plattformen, iSENSE, 

har således varit en starkt bidragande faktor till den historiskt goda tillväxten.  

Tidigt under 2017 lanserade Yggdrasil även ett nytt affärskoncept, Yggdrasil 

Dragons, som innebär att spelutveckling sker i samarbete med andra spelföretag 

och entreprenörer. Konceptet innefattar att partnern får tillgång till delar av 

Yggdrasils tekniska lösningar liksom licensstrukturer, stora nätverk av operatörer 

och kunniga medarbetare samt i vissa fall finansiering. 

Online Marketing 
Affärsområdet Online Marketing är verksamma inom affiliatemarkandsföring 

genom dotterbolaget Game Lounge Ltd med en ägarandel om 95 procent. 

Affärsmodellen är primärt fokuserad på intäktsfördelning med operatörerna vilket 

gör att när man väl tagit in kunder till operatörerna har man rätt till livslång 

intäktsdelning. Det förekommer även alternativa betalningsmoodleler som 

konkurrenter till bolaget använder sig av som fast ersättning eller betaltning per 

händelse.Intäktsmodellen är prestationsbaserad där operatören betalar för om 

leadet (kunden) öppnar ett konto och börjar spela.  

Cherry inledde sin satsning på prestationsbaserad marknadsföring med förvärvet 

av 51 procent av Game Lounge 2015 och som nu ökar till 95 procent ägande efter 

utnyttjande av en option. 
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Dessa hemsidor samlar information om pågående kampanjer och är sökords-

optimerade på vanliga söktermer från potentiella kunder. Andra vanliga sätt att 

driva trafik är att blogga om och recensera spelhemsidor ur kundens perspektiv. 

Game Lounge, som startade sin verksamhet 2011 i Sverige och Finland och är 

baserade på Malta, har lyckats bygga starka varumärken med fokus på värdefulla 

sökord och kvalitetstrafik. De har varit innovativa och nytänkande med fokus på 

video och tv-marknads-föring.  

Förutom marknadsföring lanserade Game Lounge sin första white label 

tillsammans med Cherry, SveaCasino.com i april 2015 medan den andra white 

labeln kom i oktober 2015, i form av SuomiAutomaatti.com. White label innebär att 

ett företag sätter sitt varumärke på en generisk produkt som säljs i samma eller 

likartat utförande till flera återförsäljare. Game Lounge har en unik position att ta in 

kunder och expandera till en väldigt låg kostnad. 

Gaming Technology (B2B) 
Gaming Technology är ett femte affärsområde sedan 1 januari 2017 och drivs 

genom helägda dotterbolaget XCaliber som utvecklat en spelplattform för spel 

online. Under helåret 2017 rapporterade affärsområdet Gaming Technology en 

omsättning på nästan 39 miljoner kronor, som nästan helt avsåg interna kunder. 

Fokus ligger nu på att attrahera kunder utanför koncernen.  

Flera av de sajter som affärsområdet Online Gaming har vuxit kraftigt med har 

utvecklats av teamet inom XCaliber. En ökad funktionalitet, hantering av många 

transaktioner och en hög spelupplevelse är en avgörande konkurrenfördel i den 

snabba utveckling som pågår i sektorn. Ambitionen är att innovationsförmågan 

med framtagande av ny teknik ska öka ytterligare med Gaming Technology som en 

del av ett självständigt affärsområde med en ökad andel externa kunder. Under 

första kvartalet 2017 signerades en första kund, FSport, som kommer att licensiera 

XCalibers innovativa affiliatesystem. Vi förväntar oss ytterligare externa kontrakt 

under 2018. Det handlar både om relativt sett mindre speloperatörer, men också 

större kontrakt med offentligägda större aktörer (upphandlingar som emellertid kan 

ta lång tid).  

Nedan har vi lagt in prognoser för 2018 för affärsområdet. Vi uppskattar att intäkter 

från enskilda kunder kan ligga inom intervallet tre till tio miljoner kronor, men i 

enskilda fall också väsentligt mer. Räknat från den lägre nivån är affärsmodellen 

skalbar med sannolikt storleksordningen fem nya kunder under 2018. 

Restaurangcasino (B2C) 
Restaurangcasino-verksamheten ägnar sig åt fysiskt spel på krogar och 

nattklubbar i Sverige. Verksamheten drivs under svensk spellicens och inriktningen 

är blackjack. Verksamhetsområdet har funnits med sedan starten på 1960-talet 

och stod fram till år 2014 för en stor del av koncernens resultat. Kopplingen till 

krognäringen innebär att verksamheten följer konjunktur-svängningarna.  

Cherry har över åren ökat sin marknadsandel, bland annat genom förvärv av 

konkurrenter, till idag omkring 70 procent och en dominerande marknadsposition. 

Några av de större förvärven under senare år har varit Joker Casino 2009, 

Göteborgs Casino 2012, JPC Casino i Västra Sverige 2014 samt Betman 2016. 

Genom att köpa konkurrerande verksamhet och sätta in sin egen 
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personal kan Cherry höja rörelsemarginalen något.  

Marknaden 
Spelmarknaden består av landbaserade spel och spel online. Enligt data presenterat 

av H2 Gaming Capital utgjorde spel online cirka 10,8 procent av den totala 

marknaden globalt år 2016. Motsvarande andel år 2003 var cirka 3,4 procent. Med 

andra ord så tar spel online marknadsandelar. 

Europa är den absolut viktigaste marknaden för Cherry. Under helåret 2017 kom 

cirka 97 procent 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 spel online cirka 24 procent 

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 miljarder EUR. En genomsnittlig 

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

aningen högre än prognostiserad CAGR för den globala marknaden som är antagen 

till 6,7 procent.  

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 tillväxten framöver 

förväntas ske i Latinamerika, Karibien och Afrika. 
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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 

 

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. 

Storbritannien är den största marknaden för iGaming 

 

Källa: H2 Gaming Capital och Jarl Securities 

 

Den internationella spelsektorn brukar delas in i fyra huvudsegment; casino, 

vadslagning (betting)- huvudsakligen sportsrelaterad sådan, poker samt övriga 

områden som lotterier, bingo, sociala spel med flera. Globalt sett är vadslagning 

(betting) det största delsegmentet, följt av casino. Regionalt har Europa lett 

utvecklingen de senaste åren mot en större andel spel online, där nu delar av 

Asien börjar erbjuda större tillväxtmöjligheter, liksom även länder i Sydeuropa som 

Italien och Spanien. Norden har den relativt sett högsta online-penetrationen med 

omkring 35 procent. Globalt utgör online-spel fortfarande inte mer än omkring tio 

procent. Stora tillväxtmöjligheter lockar till etablering i enskilda länder i Asien, men 

här är utmaningen att det legala ramverket är otydligt. 

2016 utgjorde betting (sport och häst) den största vertikalen och utgjorde cirka 41 

procent av GGR i Europa. Casino var den andra största vertikalen med en andel 

om cirka 30 procent. De båda vertikalerna förväntas behålla dessa nivåer. Lotteri 
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förväntas öka sin andel av den totala iGaming marknaden i Europa medan poker 

förväntas tappa. Grafen 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 procent av 

insättningarna på bolagets partner-varumärken via mobiltelefonen. Motsvarande 

siffra 2014 var cirka 8 procent. 

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

fördelning mellan mobil och dator år 2022. Det är detta skifte som Yggdrasil tidigt 

identifierade och det är också en bidragande faktor till de fina tillväxttalen. 

Mobiltelefonen ökar i popularitet 

 

Källa: H2 Gambling Capital och Jarl Securities 

 

Politiska risker och möjligheter 

Omreglering av spelmarknaden i Europa 
Sverige är ett gott exempel att illustrera hur spelsektorn växt 
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genom drivkraften från privatägda bolag inom såväl spelutveckling som en ökad 

andel av spelandet online. På detta sätt har dessa bolag tagit väsentliga 

marknadsandelar från den statliga aktören (som t.ex. Svenska Spel). Sedan några 

år pågår en trend där många länder i Europa tar fram förslag till nya nationella 

regelverk för sina respektive spelsektorer. Vi upplever att spelbolagen vill etablera 

verksamhet i länder med reglerad spelverksamhet. Detta då det anses minska den 

operativa risken. Däremot är enskilda länders val av skattesats för den lokala spel-

verksamheten något som kan styra omfattningen av nya etableringar som sker i de 

aktuella länderna.  

Möjligheten att basera verksamheten var som helst inom den Europeiska Unionen 

har gjort Malta till en spel-nod inte minst för svenska aktörer. Det har också 

inneburit att svenska staten missat skatteintäkter. 

Nätspelsverksamheten riskerar att drabbas av punktskatter eller rent av förbud. I 

USA på 2000-talet blev det till exempel i praktiken förbjudet att driva hemsidor för 

nätpoker. Liknande regleringar eller skatter i Cherrys marknader vore naturligtvis 

negativt från ett aktieägarperspektiv. Men utvecklingen de senaste åren har istället 

oftast gått från reglerade och restriktiva marknadsförutsättningar till att lätta på 

begränsningarna. Detta antingen genom egen intern politisk process eller som en 

del av internationella handelsavtal alternativt överstatligt tryck från till exempel EU. 

Till exempel skulle möjlighet kunna ges för att lättare marknadsföra sin produkt 

eller billigare betalningslösningar.  

En vidare uppluckring eller avskaffande av det i Sverige dominerande 

spelmonopolet eller regler kring marknadsföringen av spel skulle vara ett mycket 

fördelaktigt scenario ur Cherrys perspektiv. 

En allmän trend som förutses i sektorn är en konsolidering mot färre och större 

aktörer (speciellt inom operatörssegmentet) i spåren av ökade krav och avgifter. Vi 

kan konstatera att Cherry kommit ganska långt i det avseendet redan. 

Höjningen av arbetsgivaravgifter för unga i Sverige 2016 har dämpat resultatet för 

Restaurangcasino till följd av de kostnadsökningar som följer. Höjningen har till viss 

del delats med Cherrys spelställen. Denna höjning har också gett möjligheter, där 

Cherry med sin marknadsposition kunnat förvärva konkurrenter som inte haft 

samma motståndskraft mot höjt pris på arbete. 

Den svenska spelutredningen presenterade sitt förslag i slutet av mars 2017 och 

kan komma att implementeras per 1 januari 2019. Som väntat innehöll förslaget en 

reglering där licenser för privata aktörer ges för nätspel med en skattesats på cirka 

18 procent. Denna skattesats ligger i närheten av övriga nordiska länder men är 

väsentligt högre jämfört med vissa andra europeiska länder som exempelvis 

Belgien och Spanien. Den svenska spelutredningens förslag gör det även möjligt 

för exempelvis Cherrys Gaming Technology att sälja spelteknologi till Svenska Spel 

och ATG. Å andra sidan kan Svenska Spel tänkas bli en konkurrent till Cherry 

genom att öppna upp ett eget online-casino. 

För restaurang-casino föreslogs en insatshöjning till 220 kronor mot dagens 75 

kronor och möjlighet att erbjuda exempelvis poker parallellt som punktskatten 

höjdes. En höjd maximinsats bör kunna bidra till ökad omsättning och vinst för 
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Cherry Spelglädje. Som enda privata bolag är Cherry med i den referensgrupp 

som finns, vilket ge en större möjlighet att påverka. 

Ägarbild i Cherry 
Nedan följer de tio största ägarna per den 31 mars 2018. 

Tio största ägare per 31 mars 2018 

 

      

  % av kapital % av röster 

Prunus Avium Ltd 25,0 17,4 

Klein Group 14,4 13,1 

Avanza Pension 5,0 3,5 

 Bjørn Grene 3,7 2,6 

 Per Hamberg 3,5 11,4 

 Arild Karlsen 2,9 2,0 

 Svenska Handelsbanken AB for PB 2,8 3,6 

Lars Kling 2,5 7,6 

Anders Holmgren 1,9 1,3 

Svea Ekonomi AB 1,9 1,3 

Källa: Holdings.se 
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Disclaimer 
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. 

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

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

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

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

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikerna Markus Augustsson och Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga 

aktier i det analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

