
 

 

  



 

 

 är ett svenskt spel-

bolag med anor från 

1960-talet där rygg-

raden under lång tid 

utgjordes av restaurangcasino. 

Numera har fokus flyttats till 

internet med spelsiter, skapandet 

av nya spel samt prestations-

baserade marknadsföringsföretag 

som driver trafik till spelsiterna. 

Tillväxten för bolagets nätspel har 

påskyndats av förvärv. Cherry har 

skaffat sig en position inom hela 

värdekedjan inom spel med 

affärsområden som växer snabbare 

än marknaden som helhet. 

 

av resterande 

51 procent av ComeOn under 

andra kvartalet 2017 skapas en ny 

större Cherry-koncern. Huvud-

delen av både omsättningen och 

intjäningsförmågan finns hos 

nätspel, medan marginalerna för-

stärks av Online Marketing och 

Game Development. Förvärvet av 

Come On skapade ett resultat-

arbitrage som drivit Cherrys 

aktiekurs uppåt. Men resultat-

utvecklingen inom ComeOn har 

blivit en besvikelse under 2017. 

Det mesta av integrationsarbetet är 

dock genomfört. Vi bedömer att 

det finns förutsättningar för en 

resultatförbättring inom Online 

Gaming under 2018. 

 

(Game Lounge)

utmärkte sig med en extra positiv 

intäkts- och vinstutveckling under 

tredje kvartalet 2017. Detta 

affärsområde har mycket höga 

bruttomarginaler på varje extra 

intäktskrona.  

 

 har fallit tillbaka som 

en följd av den svagare resultat-

utvecklingen för Online Gaming 

(Come On). Siktet är nu inställt på 

2018 där vi räknar med 28 

procentig resultatförbättring på 

EBITDA-nivå for Online Gaming, 

baserat på en fortsatt organisk 

tillväxt. 

Vi kommer fram till en ny 

riktkurs för Cherry-aktien på 60 

kronor (67) baserat på en 

substansvärdering. Givet en 25 

procentig kurspotential upprepar 

vi vårt tidigare köpråd i aktien. 
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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. 

 

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 och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 



 

 

En betydande del av dagens privata svenska spelsektor härstammar från 

Cherry, med sin mer än 50-åriga historia av restaurangcasino, spelauto-

mater och på senare år satsning på nätspel, spelutveckling och online 

marknadsföring. År 2006 delades dåvarande Cherry upp i Betsson, Net En 

och dagens Cherry. Idag har Cherry fem affärsområden; Restaurangcasino, 

Online Gaming (tidigare Nätspel med Come On som dominerande del), 

Online Marketing (med Game Lounge), Game Development 

(Spelutveckling med Yggdrasil) samt Gaming Technology (spelteknologi 

med XCaliber). 

 

Sedan 18 oktober 2017 handlas Cherry-aktien på Nasdaq Stockholms 

huvudlista. 

 

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

Cherry förvärvade spelbolaget ComeOn som omsatte 990 miljoner kronor 

under 2016. Det gör förvärvet till det största i Cherrys moderna historia. I 

likhet med Cherry bedriver ComeOn snabbväxande online-casinon med 

inriktning mot den skandinaviska marknaden. En skillnad gentemot 

Cherry är att ComeOn även erbjuder online-poker och sportsbetting. På 

så sätt innebär förvärvet en breddning av Cherrys produkterbjudande och 

Cherry har tillförts varumärken som ComeOn, Mobilbet, Mobilautomaten, 

Casinostuganm, folkeautomaten, GetLucky etc.  

 

Proforma resultaträkning för 2016 så hade den nya Cherry-koncernen 

inklusive ComeOn en omsättning på cirka 1,8 miljarder kronor med en 

betydligt ökad intjäningsförmåga. 

 

Cherry genomförde förvärvet av 49 procent av aktierna i ComeOn den 20 

juli 2016, medan övriga 51 procent förvärvades under andra kvartalet 

2017. Priset för hela ComeOn blev omkring 280 miljoner euro, vilket var 

nära den maximala köpeskillingen enligt en takregel i köpeavtalet. I 

kvartal 4/ 2016 lade Cherry in en värdeökning på det ursprungliga 

förvärvet med 510 miljoner kronor som en följd av den positiva 

resultatutvecklingen i målbolaget. Denna uppskrivning reverserades i 

tredje kvartalet 2017 utan resultatpåverkan, men där eget kapital åter 

minskade.  

 

Cherry emitterade en obligation på 50 miljoner EUR under tredje 

kvartalet 2016 som löper med 9 procent i årlig ränta och emitterade 

ytterligare 134,5 miljoner euro till 7,58 procent ränta under andra 

kvartalet 2017. Nettoskulden ökade följaktligen till knappt 1,4 miljarder 

kronor efter förvärvets genomförande. Gradvis bör nettoskulden minska 

tack vare det kassaflöde som genereras inom den nya större affärsområdet 

Online Gaming.  

 

ComeOns nyckelpersoner är fortsatt aktiva inom bolaget och de tidigare 

ägarna knöts till Cherry genom att de tog en stor del av betalningen i 

Cherry-aktier med inlåsningsklausuler. En ledningsförändring genom-

fördes dock den 26 oktober 2017 när tidigare VD Jonas Wåhlander för 

ComeOn Malta Ltd ersattes med en ledningsgrupp och bolagets 

ordförande utsågs till tillförordnad VD under tiden en ny VD för bolaget 

rekryteras. 



 

 

Nedan är en övergripande bild av Cherrys olika verksamhetsområden. 

 

 

Cherry har genom förvärv och avknoppningar 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.  

 

Den internationella spelsektorn brukar delas in i fyra huvudsegment; 

casino, vadslagning (betting)- huvudsakligen sportsrelaterad sådan, poker 

samt övriga områden (vilket inkluderar lotterier, bingo, sociala spel m.fl.). 

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 

uppskattningsvis omkring 10 procent. Stora tillväxtmöjligheter lockar till 

etablering i enskilda länder i Asien, men här är utmaningen att det legala 

ramverket är otydligt.  

 

I värdekedjan går spelaren in på operatörens hemsida och spelar. 

Operatörerna är spindeln i nätet och har i sin tur leverantörer i form av 

betalningslösningar från banker, spelutvecklare, plattformsutvecklare samt 

prestationsbaserade marknadsföringsbolag som dirigerar trafiken mot 

vissa spelsidor genom rekommendationer och sökordsoptimering Cherry 

tillämpar en flervarumärkesstrategi speciellt inom online casino. 

 

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. Ägandet 

av sådana snabbväxande och lönsamma bolag ska även skapa aktie-

ägarvärde. 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 platt-

formarna till att utnyttja erfarenheter från operatörsverksamheten och 

kombinera detta med spelutveckling är också högt och utnyttjas väl inom 

gruppen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

De finansiella målen är att Cherry-koncernen skall växa snabbare än den 

europeiska spelsektorn organiskt. Förvärv ska spä på tillväxten. För 

restaurang-casino där marknaden är mogen är strategin att dominera 

genom att sikta på 70 procent marknadsandel i Sverige. Koncernens 

resultatmål är att nå mellan 15 och 18 procent justerad EBITDA-marginal. 

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. Målet är att dela ut minst 50 procent av företagets 

årliga nettovinst, men hänsyn skall samtidigt tas till koncernens finansiella 

ställning, kassaflöden, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.  

 

Cherry har en strategi där ett flertal varumärken drivs parallellt med 

licenser från Malta, Schleswig-Holstein i Tyskland samt Storbritannien. 

Efter förvärvet av ComeOn är nu Cherry den tredje största aktören i 

Norden inom detta segment. Genom denna affärsmodell kan flera olika 

spelarkategorier nås samtidigt och med mer skräddarsydda lösningar. En 

stor del av tillväxten inom segmentet kommer från ökat spelande via 

surfplattor och mobiltelefoner och konvertering av fysiskt spel till nätspel. 

Det är därför viktigt att hemsidorna och spelen fungerar väl över alla 

plattformar. Spelande via läsplatta och mobil har fortsatt att öka kraftigt 

och utgjorde 59 procent av affärsområdets spelöverskott under tredje 

kvartalet 2017, jämfört med 36 procent under motsvarande period 2016. 

 

Genom det tidigare köpet av 82,5 procent av aktierna i Almor Holding 

Limited 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 nya sammanslagna affärsområdet Online Gaming (Come On inklusive 

det tidigare Cherry i-Gaming) nådde en organisk tillväxt om 44 procent 

under första kvartalet och 31 procent under det andra kvartalet, som 

sedan föll tillbaka till endast 14 procent organisk tillväxt under tredje 

kvartalet 2017. Affärsområdet växer dock fortfarande betydligt snabbare 

än den europeiska marknaden där tillväxten är prognosticerad till cirka 6 

procent årligen under perioden 2016–2022 enligt H2 Gambling Capital. 

 

ComeOns domäner inkluderar bland annat ComeOn.com, Mobilebet.com, 

MobilAutomaten.com, CasinoStugan.com, folkeatuomaten.com, 

GetLucky.com, Suomikasino.com och Kasyno.pl. Den sistnämnde är en 

polsk domän vilken blir Cherry-koncernens första expansion in i Polen. 

Affärsområdet har sedan tidigare sajter som cherrycasino.com, 

eurolotto.com, euroslots.com, sveacasino.com, norgespill.com, 

sunmaker.com och sunnyplayer.com. 

 

Come On nådde smått fantastiska 26 procent EBITDA-marginal för 

helåret 2016 före integrationen med Cherry i-Gaming. Det sammanslagna 

affärsområdet nådde en EBITDA-marginal om 14 procent under de första 

nio månaderna 2017, vilket understeg våra förväntningar. Vi räknar med 

bättre lönsamhet under 2018, då affärsområdet bör ha en möjlighet att nå 

mellan 16 och 17 procent EBITDA-marginal mot slutet av året. 

 



 

 

Fördelningen mellan nätcasino och sports-betting var 83 respektive 17 

procent av affärsområdets spelöverskott under tredje kvartalet 2017. 

Come On hade på egen hand cirka 23 procent av sitt spelöverskott från 

sports-betting under 2016. Cherry Online Gamings marknadsposition på 

nätcasino är mycket stark. Konkurrensen inom betting är samtidigt stor, 

med stora etablerade aktörer. Det krävs att bolagen som verkar i 

segmentet ganska snabbt skaffar sig ett brett utbud av alla matcher att 

spela på för att kunderna inte ska gå någon annan stans. Från Cherrys 

synvinkel kan även finnas en möjlighet att migrera kunder från 

sportsbetting till nätcasino, i stort sett i matchernas halvtidspaus.  

 

Affärsområdet Online Gaming har aviserat att de avser att expandera in i 

nya marknader, som Danmark.  

 

ComeOn ingår i Cherry-koncernens redovisning från och med fjärde 

kvartalet 2016. I tabellen nedan redovisas utfall för de nio första 

månaderna 2017 samt prognos för fjärde kvartalet 2017 och helåret 2018 

för affärsområdet Cherry Online Gaming. 

 

 

 

 

 

Nätspelsmarknaden kännetecknas av att företagen tvingas spendera 

betydande marknadsföringskostnader för att nå ut till spelarna med sina 

erbjudanden. Det är delvis frågan om vanlig internetmarknadsföring – 

publicitet i relevanta medier, sökordsoptimering samt reklam i form av 

bilder och video. Som med alla andra internetverksamheter är det viktigt 

med VIP-behandling av storkunder samt en god och effektiv hantering av 

alla kundrelationer. 

 

  

 



 

 

 

 

Spelsektorn erbjuder nya kunder bonusar i form av pengar som får tas ut 

efter att vissa krav uppfylls, ofta efter att ha omsatts på hemsidan. Som 

tidigare nämnt driver många prestationsbaserade marknadsförings-

hemsidor trafik genom att ranka hemsidor efter storleken på bonusarna 

och håller reda på vilka hemsidor som för tillfället har särskilda 

bonuskampanjer. Spelbolagen måste väga nyttan av att få nya kunder mot 

skadan av den direkta ekonomiska kostnaden per kund samt eventuella 

problem som uppstår av kunder som systematiskt försöker få ut bonusar 

från olika spelhemsidor utan att ha för avsikt att bli långsiktiga kunder. En 

annan viktig faktor för att få kunder är att periodvis betala ut stora 

jackpottar. Här måste nyttan i form av att locka spelare med den bevisade 

möjligheten att vinna livsförändrande stora belopp vägas mot skadan av 

att antingen få lägre vinstmarginal (då dessa spel är dyrare) eller försämra 

spelupplevelsen för den stora majoriteten av spelare genom att minska 

storleken eller frekvensen av de mindre vinsterna. 

 

Under 2013 och 2014 investerade Cherry tungt i marknadsföring, 

varumärkesuppbyggnad och utvecklingen av den egna spelplattformen 

vilket resulterade i negativt resultat både för affärsområdet och bolaget 

som helhet. Samtidigt uppnåddes en väldigt stark intäktstillväxt. 

ComeOns snabba tillväxt förklaras också delvis av tunga satsningar på 

marknadsföring. Som syns i diagrammet nederst på förra sidan så 

minskade marknadsföringskostnaderna som andel av intäkterna inom det 

tidigare Cherry iGaming, gradvis parallellt med att kundbasen ökade. 

Ungefär samtidigt som tyska Almor kom in i affärsområdet började 

affärsområdet att redovisa svarta siffror. Efter förvärvet av ComeOn utgör 

detta bolags verksamhet huvuddelen av affärsområdets såväl intäkter som 

marknadsförings-kostnader. Den finns en potential till resultatförbättring 

genom att marknadsföringskostnadernas andel av intäkterna gradvis 

sjunker.  

 

En av Cherrys stora framtidssatsningar är spelutvecklingsföretaget 

Yggdrasil Gaming, där Cherry är huvudägare med cirka 84 procent 

ägarandel. Yggdrasil är baserat på Malta med utvecklingscenter i Polen 

och öppnade tidigt under 2017 även ett kontor i Stockholm. Bolaget 

erbjuder ett brett utbud av digitala spelautomater och lotterispel från sin 

spelserver, där kunderna är europeiska speloperatörer (B2B). 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.  

 

Bolagets plattform är sedan 2015 den HTML5-baserade iSense 2.0. 

Förändringen från tidigare Adobe Flash har underlättat tillväxten inom 

det mobila segmentet som Yggdrasil fokuserat på. Bolaget är också 

marknadsledande vad gäller marknadsföringsverktyg såsom BRAG och 

Missions etc. Yggdrasil har de senaste åren tilldelats flera priser för 

innovativa mjukvaruutveckling till spelsektorn. 

 

Affärsområdet har erhållit spellicens i Malta, Rumänien, Storbritannien 

och Gibraltar. Bland 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. Totalt har cirka 80 avtal tecknats från 

start (därav tio stycken under tredje kvartalet 2017).  Yggdrasil får en 

andel av de intäkter som genereras hos operatörerna (kunderna) som en 

följd av de nya spelen enligt standardmässiga villkor för spelindustrin. 

 

Under första kvartalet 2017 fick Yggdrasil sin första kund i Italien, bwin. I 

början på 2016 blev bet365, en av världens största online-spelbolag, 

kunder hos Yggdrasil och gick under augusti 2016 live med sitt första spel 

via siten. Per 30 september 2017 hade Yggdrasil utvecklat en spelportfölj 

med nära 40 videoslottar samt ett antal lotteri- och kenospel.  

 

Under kvartal 3 2016 lanserade bolaget konceptet White Label Studios 

där kunden erbjuds kundanpassade spelautomater. Ett första avtal har 

slutits med en operatör sedan tidigare. 

 

Yggdrasil har också lanserat ett nytt affärskoncept. Yggdrasil Dragons, för 

stöd och samarbete med andra spelföretag och entreprenörer tidigare i år. 

Ett upplägg som innebär att partnern får tillgång till avancerade tekniska 

lösningar, licensstrukturer, stora nätverk av operatörer och kunniga 

medarbetare samt i vissa fall finansiering. 

 

Under andra kvartalet 2017 förvärvade Cherry 25 procent av 

spelutvecklingsföretaget Highlight Games med en option att köpa 

ytterligare 26 procent inom arton månader. Cherry betalade 2,4 miljoner 

brittiska pund för de första 25 procenten av aktierna i detta brittiska 

spelutvecklingsbolag inriktat mot sportsektorn. En tanke bakom förvärvet 

är att försöka överföra framgångsfaktorer och stöd från Yggdrasil. 

 

Det tar ofta litet tid innan spelen marknadsförs av operatörerna och ofta 

vill operatörerna rulla ut spel för spel för att få nyheter till sina kunder Att 

Yggdrasil har några kunder kvar att integrera samt möjligheterna att sälja 

till fler operatörer i Storbritannien, i Gibraltar och i Rumänien gör att det 

finns mycket som talar för fortsatt mycket stark tillväxt inom Yggdrasil. 

Yggdrasil Gaming har också påbörjat processen att certifiera sina spel och 

sin tekniska plattform i enlighet med de tekniska kraven i Italien, där de 

elva första spelen blev tillgängliga under andra kvartalet 2017. 

 

Yggdrasils siffror för tredje kvartalet 2017 var något lägre än våra högt 

ställda förväntningar främst vad gäller resultatutfallet. Vi har därför sänkt 

våra resultatprognoser även för 2018 som en följd av det. Men Yggdrasil 

har ändå börjar bli en riktig vinstgenerator i takt med att nya spel och 

kunder tillkommer. Våra prognoser för fjärde kvartalet 2017 samt enskilda 

kvartal under 2018, liksom historiska utfall framgår av tabellen nedan. Vi 

har redovisat Yggdrasils intäkter både totalt (inklusive försäljning till 

Cherry) samt efter eliminering av dessa (netto).  

 

 

 



 

 

Hemsidor för prestationsbaserad marknadsföring driver trafik till 

spelhemsidor och får betalt beroende på hur väl de lyckas. Dessa 

hemsidor samlar information om pågående kampanjer och är 

sökordsoptimerade 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. 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. 

 

Cherry inledde sin satsning på prestationsbaserad marknadsföring med 

förvärvet av 51 procent av Game Lounge 2015 (som kan öka till 100 

procent genom utnyttjande av option efter 2017). Förutom traditionell 

marknadsföring lanserade Game Lounge sin första white label tillsam-

mans 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 till en väldigt låg kostnad. 

 

Cherry särredovisade för första gången affärsområdet Online Marketing i 

kvartal 3 2016-rapporten. Tidigare var det en del av Online Gaming. 

Andelen intäkter från externa kunder har sedan dess ökat från omkring 80 

till idag 85 procent, medan resterande 15 procent kommer från Cherry 

själva. 

 

Affärsområdets intäktstillväxt uppgick till 160 procent (exklusive Cherry 

149 procent) under helåret 2016 trots kraftiga investeringar i nya 

marknader, sökordsoptimering och marknadsföring. Motsvarande 

intäktstillväxt under de nio första månaderna 2017 blev 180 procent. 

Antalet nya deponerande kunder ökade med 99 procent jämfört med 

tredje kvartalet 2016, upp från 79 procent i andra kvartalet.  

 

Idag finns Game Lounge på tio marknader med fokus på Skandinavien 

men de har också tagit sig in i Storbritannien, Tjeckien och Tyskland samt 

helt nyligen också i Japan. Noterbart är att de nya marknaderna till en 

början kostar pengar innan man nått bra positioner på Google. När man 

väl nått positionerna på Google så bör marknader som Storbritannien, 

Tyskland och Japan kunna öka kraftigt sett till population.  

 

Från operatörernas synvinkel är prestationsbaserad marknadsföringsbolag 

ett effektivt sätt att få in nya kunder. I längden kan dock intäktsdelningen 

med affiliate-bolaget upplevas som dyr från den betalande sidan. Nyligen 

strök den brittiska operatören SkyBet samtliga sina tidigare affiliate-

kontakter med undantag av fem stycken. En konsolidering av Affiliate-

sektorn ligger därför i korten. Det positiva är att Game Lounge växer och 

kan bli en av dem som konsoliderar segmentet. 



 

 

Utfall och våra prognoser 2017-2018 för affärsområdet Online Marketing 
framgår i tabellen nedan. Omsättningssiffrorna för affärsområdet är 
angivna både som totala (inklusive försäljning till Cherry) samt netto efter 
interna elimineringar. Vi har höjt våra intäktsprognoser med cirka 50 
miljoner kronor i årstakt främst avseende andra halvåret 2018 mot 
bakgrund av att Game Lounge förvärvat den finländska 
lånejämförelsesajten www.lainat.fi och nu expanderar mot lånesektorn. 

 

 

 

Detta är Cherrys tidigare teknikavdelning som knoppats av från 

affärsområde Nätspel och bildar Cherry-koncernens femte affärsområde. 

XCaliber ska nu sälja sin avancerade spelplattform, men även betalnings-

plattformar och affiliatesystem (Omarsys) externt till speloperatörer och 

andra samarbetspartners. XCaliber har sitt huvudkontor på Malta, men 

ocså ett utvecklingsteam stationerat i Polen.  

 

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 hög spelupplevelse är en avgörande 

konkurrens-fördel 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. Anlitandet av en samarbetspartner för den 

japanska marknaden kan exempelvis resultera i nya kontrakt i detta land. 

 

Under de nio första månaderna 2017 rapporterade affärsområdet en 

omsättning på dryga 10 miljoner kronor, som nästan helt avsåg interna 

kunder. Nedan har vi lagt in intäkts- och resultatprognoser för fjärde 

kvartalet 2017 samt helåret 2018 för affärsområdet. Vi uppskattar att 

intäkter från enskilda kunder kan ligga inom intervallet tre till tio miljoner 

kronor.  Räknat från denna nivå är affärsmodellen skalbar med sannolikt 

storleksordningen fem nya kunder under 2018. 

 

 

 

http://www.lainat.fi/


 

 

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 69 procent och en dominerande marknads-

position. Några av de större förvärven under senare år har varit Joker 

Casino 2009, Göteborgs Casino 2012, JPC Casino i Västra Sverige 2014 

samt av Betman 2016. Genom att köpa konkurrerande verksamhet och 

sätta in sin egen personal kan Cherry höja rörelsemarginalen något.  

 

Resultatet för tredje kvartalet 2017 visade på en viss förbättring. Men 

långsiktigt kvarstår en utmaning i form av den låga maximiinsatsen, som 

trots stort lobbyarbete inte kommer att höjas lika mycket som vore 

önskvärt ur bolagets synvinkel. Vi antar en måttlig intäkts- och 

resultattillväxt för affärsområdet under fjärde kvartalet och helåret 2018. 

 

 

 

 

Sverige är ett gott exempel att illustrera hur spelsektorn växt 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 spelverksamheten 

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 spelnod 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 restaurang-casino till följd av de kostnadsökningar som 

följer. Höjningen har till viss del att delats med Cherrys spelställen. Denna 

höjning har också gett möjligheter, där Cherry med sin marknads-

dominans 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 under 2018. 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 Gaming 

Technology att sälja spelteknologi till Svenska Spel och ATG.  

 

För restaurang-casino föreslogs en insatshöjning till 111 kronor mot 

dagens 70 kronor och möjlighet att erbjuda exempelvis poker parallellt 

som punktskatten höjdes. En höjd maximinsats bör kunna bidra till ökad 

omsättning och vinst för Cherry Spelglädje. Som enda privata bolag är 

Cherry med i den referensgrupp som finns, vilket ge en större möjlighet att 

påverka. 

 



 

 

Vår multipelvärdering på Cherry-koncernen värderar fyra av bolagets fem 

affärsområden separat. Gaming Technology är ett nytt affärsområde och 

tillräcklig data för vår värderingsmodell saknas. Men Cherry kan komma 

att knyta kunder till sig via XCaliber-plattformen, liksom att den kan ge 

möjligheter till framtida förvärv.  

 

Vi värderar främst utifrån EBITDA, alltså resultat före finansiella poster, 

skatter samt av- och nedskrivningar. Vi använder Enterprise value (EV), 

det vill säga skuldfritt bolagsvärde, som utgångspunkt för värderingen. 

Slutligen subtraherar vi minoritetsägarnas del av värdet i Yggdrasil, Almor 

med flera koncernbolag som inte är helägda av Cherry samt Cherry-

koncernens nettoskuld efter förvärvet av ComeOn. Vad gäller 

minoritetsandelar har vi beaktat att Cherry har optioner att förvärva 

resterande aktier i Almor och Game Lounge på jämförelsevis låga 

multiplar, optioner som Cherry redan har börjat utnyttja. 

 

Vi använder några europeiska nätspelsbolag som jämförelseobjekt för 

affärsområdet nätspel. Värderingarna är spretiga, men genomsnittet ligger 

på EV/EBITDA multipel på 13,6 gånger. Om vi använder utfallet för 

kvartal 3/2017 samt prognos för perioden 1 oktober 2017 till 30 juni 2018 

med en EBITDA om 293 miljoner kronor för affärsområdet Online 

Gaming och höjer multipeln till 14,5 ggr för att premiera bredden i Come 

Ons utbud hamnar vi på drygt 4,2 miljarder kronor. Detta affärsområde 

utgör därmed merparten av det totala värdet för Cherry-koncernen. 

 

 

Ett med nya affärsområdet Online Marketing (Game Lounge m.fl.) relativt 

jämförbart börsnoterat bolag är Catena Media som handlas till 

EV/EBITDA på 19,2 ggr. Ett annat nyckeltal för Catena Media är cirka 

9,9 ggr de bedömda intäkterna, medan denna multipel ligger väsentligt 

lägre för andra bolag i sektorn (normalt ensiffriga multiplar). 

 

Sammanvägt väljer vi en EV/EBITDA-multipel på 15 ggr för Game 

Lounge vilket ger ett bedömt marknadsvärde på 1517 miljoner kronor för 

affärsområde Online Marketing. 

 



 

 

Vi jämför Yggdrasil med Net Entertainment, Evolution Gaming och 

Kambi Group. Jämförelsegruppen har en genomsnittlig värdering på 

omkring EV/Sales 8,6 gånger samt en EV/EBITDA-multipel om 22,9 

gånger. Yggdrasil är en väsentligt mindre spelare och har en kortare 

historik av lönsamhet än sina jämförelseobjekt. Å andra sidan är 

Yggdrasils tillväxttakt högre än konkurrenternas. Vi värderar Yggdrasil till 

drygt 1,8 miljarder kronor. Vi applicerar då en EV/EBITDA-multipel om 

25 ggr på 2017 års bedömda helårsresultat. 

 

Restaurangcasino-verksamheten saknar bra jämförelseobjekt på 

Stockholmsbörsen, eftersom Cherry är den enda stora börsnoterade 

aktören i Sverige. Varje land har unika regleringar och vi tycker därför 

inte det är meningsfullt att jämföra med utländska aktörer i samma sektor. 

 

Att Cherry redan har en dominerande marknadsställning i Sverige 

begränsar tillväxt genom att ta en större del av marknaden och maximi- 

insatser sätter ett tak för tillväxten. Samtidigt har företaget genom sin 

dominerande position i Sverige goda förutsättningar via stordriftsfördelar 

att tjäna pengar under ytterligare ett antal år.  

 

Vi värderar restaurangcasinoverksamheten till en EV/EBITDA-multipel 

om 8,5 gånger. EBITDA vår prognos för helåret 2017 på 17,0 miljoner 

kronor. Det resulterar i ett motiverat EV för affärsområdet om 145 

miljoner kronor. 

 

 

Restaurangcasinots stabila vinst finansierade under flera år övriga 

verksamhetsområdens förluster. Nu har övriga verksamhetsområden vuxit 

så att affärsområdets betydelse för koncernens värde som helhet 

marginaliserats. Men det utgör ändå en stabiliserande faktor i intjäningen 

med tanke på dess historiska prestationer kombinerat med dess 

marknadsposition i Sverige. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Värderingarna av de olika delarna i Cherry-koncernen jämte avdrag för 
nettoskuld och minoritetsandelar har sammanställts i tabellen nedan. Vi 
har då tagit hänsyn till de optioner som Cherry har att köpa resterande 
aktier i bolag som Almor och Game Lounge till förhållandevis lägre 
multiplar (4,5–5 ggr EBITDA).  

 

 

Vi kommer fram till ett substansvärde om 56 kronor per Cherry-aktie, 

jämfört med 63 kronor per aktie vid vår senaste uppdatering för tre 

månader sedan. Skillnaden består främst i lägre marknadsvärdering av 

Online Gaming och Game Development samt en högre av Online 

Marketing. Till substansvärdet har vi adderat sju procent premie för att 

fånga in dynamiken i bolagets fortsatta tillväxtstrategi vilken inkluderar 

förvärv. Givet nuvarande högre värdering av Cherry-akten kommer nya 

arbitrage att uppstå när vinster köps in och helt eller delvis betalas med 

nyemitterade Cherry-aktier. Vidare kommer ledningen att realisera 

synergieffekter i form av delade overheadkostnader, prestationsbaserade 

marknadsföringsbolag som driver trafik till nätspelsbolaget, egen personal 

på förvärvade restaurang-casinobolag med mera. Denna antagna premie 

är dock lägre än vid vårt förra värderingstillfälle. Anledningen till det är 

att Cherry-aktien fallit tillbaka sedan resultatutvecklingen inom Online 

Gaming (som domineras av Come On) blivit sämre än väntat under 2017. 

 

Vi kommer fram till en riktkurs på 60 kronor per Cherry-aktie, vilket är 

drygt 10 procent lägre än vår senaste motsvarande substansbedömning i 

augusti 2017 på 67 kronor per aktie.  



 

 

Efter förvärvet av ComeOn har Cherry-koncernen en räntebärande 

nettoskuld på cirka 1,3 miljarder kronor. Givet bolagets starka kassaflöde 

är årliga räntekostnader på omkring 150 miljoner kronor hanterbara 

(räntetäckningsgrad på cirka 1,75 gånger rullande helår). Den högre 

belåningen innebär samtidigt att resultatet blir mer volatilt än tidigare. Det 

illustreras av att räntetäckningsgraden vid förra rapporttillfället 

uppskattades till tre ggr. Skillnaden är hänförbar till en lägre intjäning för 

affärsområde Online Gaming. 

 

Att upprätthålla nuvarande höga tillväxt och lönsamhet i de olika 

affärsområdena är tydligt kopplat till de ledande befattningshavarna för de 

olika affärsområdena. Avhopp av en eller flera av dessa verksamhets-

ansvariga skulle kunna minska värdet på det aktuella affärsområdet och 

därmed också på Cherry-koncernen.  

 

Det finns ett antal triggers för Cherry-aktien i form av något av följande: 

- En särnotering av Yggdrasil Gaming och/eller Game Lounge.  

- Värderingen av det nya affärsområdet Gaming Technology. 

- Ökade insatser för restaurang-casino. 

- Fortsatta förvärv med arbitrage-effekt via nyemitterade Cherry-aktier. 

 

Vi har delvis, men inte fullt ut tagit hänsyn till faktor nr ett i värderingarna 

av respektive affärsområde, medan vi lagt till en förvärvspremie för att 

fånga in förvärvsfaktorn (nr fyra).  

 

En konsekvens av att börsnotera och del-avyttra innehavet i Yggdrasil 

(som bedöms ligga närmast i tiden) vore att Cherry skulle frigöra 

likviditet. Det skulle i sin tur kunna användas för nya förvärv 

(konsolidering) inom i första hand operatörs- och affiliate-segmenten. 

 

En annan aspekt är att spelverksamhet vid den senaste lågkonjunkturen 

efter 2008 visade sig ha en låg konjunkturkänslighet. Det kan vara 

intressant och relativt sett gynna spelaktier som Cherry om investerarna 

börjar tro att vi närmar oss en global konjunkturavmattning fram emot år 

2019. 

 

Vid koncernens bolagsstämma i maj 2017 togs beslut om att erbjuda 

nyckelpersoner olika former av incitament (delägarskap) i respektive 

dotterbolag. Detta stärker ytterligare tesen att flera av Cherrys 

affärsområden på sikt kan komma att få separata börsnoteringar. 

 

Givet aktuell börskurs (47,9 kronor) finns det en 25 procentig 

kurspotential i Cherry-aktien. Även om kurspotentialen är något mindre 

än vid förra rapporttillfället (kvartal 2/2017) räcker det ändå till ett 

förnyat köpråd i aktien. 
  



 

 

 

 



 

 

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 kom-

binationer 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 inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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