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UPPDRAGSANALYS 

Viktiga pusselbitar lagda 
för accelererande tillväxt 
Återkommande intäkter växer med 33 procent  
Divio avslutar helåret 2021 bra omsättningsmässigt, på årsbasis 

ökade nettoomsättningen med 33 procent och återkommande intäk-

ter steg likaså med 33 procent under året. Tillväxten i återkommande 

intäkter har under andra halvåret tappat visst momentum gentemot 

första halvåret, och minskade med 2,5 procent. Som väntat redovisa-

des en rörelseförlust för helåret, vilken uppgick till 11,5 miljoner kro-

nor. Det är en klar förbättring gentemot 17,1 miljoner kronor år 2020 

och hänförs till de kostnadseffektiviseringar som genomfördes 2020–

2021. Under 2021 har Divio genomfört ett omfattande förändrings-

arbete. En ny försäljningsstrategi har bearbetats, målgruppen har fo-

kuserats och resurser har dedikerats till att öka närvaron och synlig-

heten för Divio samt för att bygga upp ett eget dedikerat säljteam. Ef-

ter rapporten aviserade även Divio att bolaget erhållit ett flertal vik-

tiga ISO-certifieringar, vilka bör förenkla försäljningsarbetet framför 

allt mot Enterprise-kunder. Sammantaget ser vi positivt inför den 

grund som lagts, vilket bäddar för stark tillväxt under kommande år. 

Skalbar affärsmodell och starka referenskunder 
Divio är ett mjukvarubolag vars rötter härstammar från Schweiz och 

sträcker sig till 2005. Bolaget tillhandahåller en kraftfull plattform 

som underlättar för företag att förflytta webbprojekt till molnet och 

som dessutom underhåller och övervakar kundens molninfrastruk-

tur. Plattformen är till stor del automatiserad och för med sig bety-

dande tids- och kostnadsbesparingar för kunden. Antalet betalande 

kunder på plattformen uppgår till nästan 500, varav merparter är 

mindre företag och organisationer. Men Divio har även lyckats attra-

hera flertalet välrenommerade företag till kundlistan, såsom kapital-

förvaltaren Fidelity. Divio nyttjar en SaaS-affärsmodell där kunderna 

betalar en prenumerationsavgift per månad, vilket ger en attraktiv 

skalbarhet i affären och förutsägbara återkommande intäkter. 

Sänker motiverat värde efter multipelkontraktion 
Våra prognoser är i princip oförändrade efter halvårsrapporten. In-

täkterna kom in något under våra förväntningar, dollarkursen har 

stärkts mot svenska kronan, och ISO-certifieringarna ger stöd till våra 

långsiktiga tillväxtantaganden. Däremot går inte bortse från en ökad 

riskaversion hos investerare och en tydlig multipelkontraktion på ak-

tiemarknaden, speciellt för bolag som ännu inte är lönsamma. Detta 

påverkar även vår multipelbaserade värdering av Divio. Vi räknar 

med en årlig genomsnittlig tillväxt om 39 procent från 2020 till 2025. 

Baserat på en justerad EV/Sales-multipel om 2,95 landar vi i ett mo-

tiverat värde om 1,45 (1,70) kronor per aktie. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning 12 16 20 28

Totala intäkter 18 18 26 35

Rörelseres. (ebitda) -12 -7 -5 0

Rörelseres. (ebit) -17 -12 -10 -5

Resultat f. skatt -19 -11 -10 -5

Nettoresultat -19 -11 -10 -5

Vinst per aktie neg. neg. neg. neg.

Omsättningstillväxt -0,5% 33,2% 30,2% 37,8%

Ebitda-marginal -67% -37% -18% 1%

Ebit-marginal -95% -64% -37% -15%

P/e-tal neg. neg. neg. neg.

EV/Ebit neg. neg. neg. neg.

EV/Sales 4,58 3,44 2,64 1,92
Not: Tillväxt och EV/Sales är beräknad från nettoomsättning
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Investeringstes 

Starka referenskunder validerar plattformen  
Trots minimala marknadsföring- och säljinsatser har Divio lyckats er-

hålla flertalet multinationella företag som kunder. Dessa utgörs av 

bland annat Fidelity, GWM Innovation Lab av UBS Switzerland, Fi-

nancial Times och Harvard. Att ett bolag av Divios storlek lyckats at-

trahera kunder av denna storlek är imponerande och validerar platt-

formen och värdeerbjudandet. Kunderna utgör även starka referens-

case i försäljningsarbetet, speciellt Fidelity och UBS, i och med Divios 

fokus på kunder inom bank, finans och försäkring. 

Underliggande marknader spås växa kraftigt 
Genom omfattningen av Divios plattform är bolaget verksamt på de 

två snabbväxande marknaderna PaaS (Platform-as-a-Service) och 

CMP (Cloud Management Platform). Den globala marknaden för 

PaaS förväntas växa med hela 19 procent årligen från 2020 till 2027, 

där drivkrafter såsom att förkorta tiden till marknaden och kostnads-

reduceringar faller väl in med egenskaperna i Divios plattform. En 

liknande tillväxtresa förväntas på CMP-marknaden med en årlig till-

växt om 18,4 procent mellan 2021 och 2024. Om vi adderar mark-

naderna nås en totalmarknad som spås uppgå till närmare 40 miljar-

der USD år 2024. Divio står redo att kapitalisera på den goda mark-

nadstillväxten med sin färdigutvecklade och kraftfulla plattform. 

Fortsatt attraktiv värdering 
Divio redovisade årliga återkommande intäkter (ARR) om 852 000 

USD för fjärde kvartalet 2018. Den senaste kommunicerade siffran är 

1,7 miljoner USD för fjärde kvartalet 2021. Det översätts till en årlig 

genomsnittlig tillväxt om 27 procent. Vi prognostiserar en årlig till-

växt i nettoomsättningen om 39 procent räknat från 2020 till 2025. 

Baserat på våra estimat för 2022 värderas Divio till 2,64 gånger 

EV/Sales och 1,92 gånger EV/Sales för 2023 i vårt basscenario. Vi an-

ser att dagens värdering ser blygsam ut och att aktien erbjuder en at-

traktiv risk/reward för investerare. 

Vi ser flera interna faktorer som talar för tillväxtcaset: 

 Stark historik av organisk tillväxt i återkommande intäkter 

 Förbättrad och fokuserad försäljningsstrategi 

o Rekryterat seniora enterprisesäljare med fokus på 

relationsbyggande samt anställt en marknadsansva-

rig för att öka närvaron och marknadsföra Divio 

o Bearbetar nya kunder via erfarna IT-konsultbolag 

o Initialt etablera stark marknadsposition på hemma-

marknader – förenklar försäljningsarbete 

o Fokuserad målgrupp – bygger varumärke och ”sam-

lar” referenskunder inom specifik sektor 

 Kraftfull och användarvänlig plattform med tydlig differenti-

ering gentemot andra plattformsbolag 

Aktie med attraktiv risk/reward 
Aktiens uppsida/nedsida i tre olika scenarier 

 

Källa: Refinitiv, Analysguiden 

Starkt momentum i ARR 
Årliga återkommande intäkter (ARR), 2018Q1-2021Q4* 

 

Källa: Bolaget 
*Tusen USD 

Årlig tillväxt på 39% i basscenario 
Prognostiserad nettoomsättning, mkr, 2020-2025p 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Operationell uppdatering 

Rapport något under våra förväntningar 
Divio rapporterade en nettoomsättning om 7,6 miljoner kronor för 

andra halvåret 2021, vilket är cirka 10 procent lägre än våra förvänt-

ningar om 8,3 miljoner kronor. Skillnaden förklaras framför allt av 

lägre engångsintäkter än vi räknat med samt att vår approximering av 

ARR-prognosen (Årliga återkommande intäkter) sannolikt kommer 

att uppvisa viss variation i det korta perspektivet. Rörelseförlusten för 

andra halvåret uppgick till -6,8 miljoner kronor, vilket är en bit över 

vårt estimat om -6,0 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen var i 

linje med våra prognoser och det lägre resultatet förklaras av lägre 

intäkter än vi estimerat. 

Grunden lagd för stark tillväxt framåt 
Helåret 2021 summerar ett händelserikt år för Divio där ett flertal 

viktiga steg har tagits för att lägga grunden för den nya tillväxtstrate-

gin. På säljfronten har tre seniora Enterprisesäljare rekryterats och 

en teknisk säljare anställts. Därtill har en heltidssäljare rekryterats i 

Schweiz, vilket är ett första kliv inför att bygga upp en säljorganisation 

på den Schweiziska marknaden med fokus på kunder inom bank.  

Resurser har även dedikerats till att utöka marknadsföringen av Di-

vio. Ett partnerskap har ingåtts med en digital webbyrå för att öka 

synligheten och marknadsnärvaron. Detta initiativ har stärkts ytterli-

gare genom att en marknadsansvarig har anställts. I halvårsrapporten 

kommunicerar ledningen att de ser tydliga resultat av insatserna i 

form av ökad uppmärksamhet för demonstrationer av plattformen 

och fler inbokade möten med intresserade kunder.  

Samarbetet med IT-konsultbolag som påbörjades vid inledningen av 

2021 har accelererat och Divio har redan kommunicerat samarbets-

avtal med tre separata bolag. Vi skrev om vikten av dessa samarbeten 

i vår initieringsanalys och de ömsesidiga fördelar som uppnås. Divio 

gynnas förstås av att plattformen når ut till fler potentiella kunder och 

för IT-konsultbolagen besparas tid samt att de i slutändan kan leve-

rera en bättre produkt till deras slutkunder.  

Erhåller efterlängtad ISO-certifiering 
Efter halvårsrapporten aviserade Divio att bolaget erhållit ISO-certi-

fieringen ”27001” för plattformen (avser informationssäkerhet). Cer-

tifieringen är ett kvitto på att plattformen håller högsta standard av-

seende skydd av sekretess och information samt att Divio proaktivt 

arbetar för att minimera eventuella säkerhetsrisker. Därtill har ISO-

certifieringarna ”27017” och ”27018” även erhållits vilka avser moln-

säkerhet och hantering av personuppgiftsdata inom molnmiljöer. 

ISO-certifieringarna täcker tillsammans både Divios PaaS-lösning 

samt CMP och säkerställer högsta regelefterlevnad. Detta är klart po-

sitivt för Divio och bör förenkla försäljningsarbetet mot större kun-

der, speciellt inom bank- och försäkring, eftersom säkerhetsaspekten 

ofta är en avgörande fråga för att en affär skall bli aktuell.    

Kostnadseffektiv tillväxt för helåret 
Utvalda nyckeltal från resultaträkningen, 2020–2021 

Källa: Bolaget 

MRR-tillväxt om 8 procent Q/Q 
Månatliga återkommande intäkter (MRR), 2020Q1-2021Q4* 

 

Källa: Bolaget 
*Tusen USD 

2021 2020

Nettoomsättning 15,7 11,8
Tillväxt 33% -1%
Ebitresultat -11,5 -17,1
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Värdering 

Räknar med 36 procent årlig tillväxt i ARR 
Våra prognoser är baserade på olika antaganden om framtida tillväxt 

i ARR (årliga återkommande intäkter). Sett till historiken har Divio 

redovisat en årlig genomsnittlig tillväxt i ARR om 27 procent räknat 

från 2018 till 2021. Vid utgången av 2020 uppgick ARR till 1,6 miljo-

ner USD. I vårt basscenario skissar vi på en årlig tillväxt om 36 pro-

cent i snitt till och med slutet av vår prognosperiod 2025. Det resul-

terar i en ARR om 7,3 miljoner USD 2025.  

Som vi skrev i vår initieringsanalys1 (s.10) och kortfattat berört i 

denna analys har Divio arbetat fram en ny fokuserad försäljningsstra-

tegi vilken i kombination med stark underliggande marknadstillväxt 

och ökad spendering på sälj- och marknadsföring, förväntas generera 

en betydande ökning i kundtaget och ligger som stöd till våra progno-

ser. Vi förväntar oss dock att dessa satsningar kommer synas framför 

allt omkring 2023–2024, vilket beror på att ledtiderna för bearbet-

ningen av Enterprise-kunderna är relativt långa.   

Utöver återkommande intäkter har vi även adderat ett påslag för en-

gångsintäkter. Engångsintäkterna i Divio är relaterade till uppstarts-

kostnader hänförda till integration av plattformen samt onboarding 

av nya kunder. Återkommande intäkter och engångsintäkter har se-

dan konverterats med en valutakurs om 9,5 (9,0) SEK/USD. I tabel-

len intill presenteras våra tillväxtantaganden för våra tre scenarier. 

Relativvärdering 
I tabellen nedan har vi tagit fram ett antal börsnoterade bolag i Nor-

den som likt Divio tillhandahåller en SaaS-baserad affärsmodell. Vi 

har valt att använda en EV/Sales-multipel vid jämförelsen eftersom 

Divio befinner sig i en expansionsfas där tillväxt är primärt och verk-

samheten redovisar fortfarande förlust. Referensgruppen har sedan 

vår initieringsanalys, en månad tillbaka, utvecklats svagt och enligt 

medianen värderas nedan bolag till 3,6 gånger EV/Sales på rullande 

tolv månader, gentemot 4,7 vid inledningen av februari.  

 
1  https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/initieringsanalys-divio-skal-

bart-plattformsbolag-med-stark-tillvaxttrend  

ARR-prognos basscenario 
Prognos ARR, miljoner USD, 2020-2025p 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Tre olika scenarier 
Prognoser för Bull, Bas- och Bearscenario 

 
 
 
 
 
 
 
Källa: Analysguidens prognoser 
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Källa: Refinitiv 
Not: Data per 2022-03-10 

Ser ett motiverat värde om 1,45 kronor i basscenariot 
Vid värderingen av Divio applicerar vi EV/Sales multipeln från ovan 

jämförbara bolag. Vi har därefter applicerat en småbolagsrabatt och 

ser en rimlig EV/Sales-multipel som varierar mellan 2,70–3,15, i våra 

tre olika scenarier.  Efter att vi nyttjat målmultipelarna landar vi i ett 

motiverat bolagsvärde mellan 79 och 333 miljoner kronor år 2025. I 

vårt basscenario uppgår det motiverade bolagsvärdet till 182 miljoner 

kronor. Efter nuvärdesberäkning och subtraktion av nettoskulden ser 

vi ett motiverat bolagsvärde om 124 miljoner kronor. Dividerat med 

antalet aktier idag, 85,6 miljoner, uppgår värdet per aktie till 1,45 

kronor. Vid nuvärdesberäkningen har vi använt en riskfri ränta om 1 

procent, en marknadsriskpremie om 6,7 procent samt en småbolags-

premie om 4 procent, enligt en riskpremiestudie från PWC 2019. Ge-

nom en regressionsanalys härleds ett betavärde om 1,2 vilket sedan 

multiplicerats med marknadsriskpremien. Slutsatsen blir en diskon-

teringsränta om 13 procent (1% +1,2 * 6,7% + 4%). 

Bolag Börsvärde Omsättning, ltm EV/Sales, ltm

24sevenoffice 797 199 2,2

Addnode 11 661 4 077 2,8

AwardIT 1 930 529 3,6

BIMobject 551 120 2,0

BuildData 311 67 3,6

Formpipe 1 830 473 4,0

Fortnox 23 739 932 26,3

Hoylu 67 32 2,7

I.A.R 1 780 355 5,0

LeadDesk 717 211 3,5

Lime technologies 3 265 383 9,3

Litium 189 58 3,2

Mercell 1 249 616 4,5

PatientSKY 579 213 1,4

Physitrack  691 80 6,6

Upsales 867 86 9,7

Vertiseit 458 104 5,4

Vitec 12 605 1 571 8,7
XMReality 98 22 2,5

Medelvärde 3 336 533 5,6

Median 797 211 3,6

Divio 63 16 3,4
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Värdering av Divio, tre scenarion 

 
Källa: Analysguidens prognoser 
Not: Tabellen innehåller avrundningar 

  

Bear Bas Bull

Prognosticerad försäljning 2025, MSEK 29 62 105
Relevant EV/Sales-multipel 3,59 3,59 3,59
Justerad värderingsmultipel, EV/Sales 2,70 2,95 3,15
Motiverat bolagsvärde 79 182 333

Diskonteringsränta 13% 13% 13%
Nuvärde, inklusive nettoskuld MSEK 59 124 219
Nuvärde per aktie 0,69 kr 1,45 kr 2,56 kr
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Om Divio 
Divio är ett mjukvarubolag med huvudkontor i Stockholm som ut-

vecklar och säljer en mjukvaruplattform där företag på ett säkert, 

kostnadseffektivt och användarvänligt sätt kan driva och utveckla 

webbapplikationer. Plattformen underhåller och övervakar kundens 

molninfrastruktur samt förenklar förflyttning av webbprojekt från lo-

kala servrar till molnet. Bolaget noterades på Nasdaq First North 

Growth Market den 18 december 2019 och har ett börsvärde på cirka 

63 miljoner kronor.  

Historik 
Divio (Divio AG) grundades år 2005 i Schweiz som en klassisk web-

byrå och bistod kunder med utveckling av deras webbprojekt (hemsi-

dor och applikationer). Omkring den tiden började Django, ett speci-

fikt ramverk inom programspråket Python, bli mer uppmärksammat. 

Divio var tidigt engagerade i utvecklarcommunityn för Django och 

främsta drivare vid utvecklandet av Django CMS, ett open-source 

CMS-system2, som lanserades 2007. Django CMS var ett bra sätt för 

Divio att få in konsulttimmar och nyttjades av flertalet välrenomme-

rade organisationer såsom Nasa, National Geographic och L'Oreal.  

Åren passerade och i samband med utveckling av webbprojekt bör-

jade Divio finna dåtidens hosting-lösningar, förflyttning av webbap-

plikationer från lokala till virtuella servrar (moln), besvärliga och 

onödigt komplexa. Divio började utveckla en intern lösning med syf-

tet att automatisera de processer som var möjliga. Med fokus på auto-

mation och enkelhet hade Divio efter några år utvecklat en egen 

hosting-lösning, adderat fler funktioner och skapat en hel plattform. 

Plattformen lanserades år 2016 och kombinerar PaaS (Platform-as-

a-Service) med CMP (Cloud Management Platform). Där PaaS fören-

klat kan beskrivas som en utvecklingsmiljö för användaren att driva 

och utveckla webbapplikationer och CMP ett hjälpmedel för konfigu-

ration, underhåll och övervakning av molninfrastrukturer.  

Lanseringen av plattformen var inledningen på en förändringsresa 

för Divio, att gå ifrån en webbyrå till ett produktbolag, vilket med-

förde att resning av kapital var nödvändigt. Divio var vid tidpunkten 

baserade i Schweiz där riskaptiten hos investerare är låg varpå bolaget 

valde att börsnotera sig i Sverige år 2019. Sedan börsnoteringen har 

Divio succesivt avvecklat webbyråverksamheten och står idag som ett 

renodlat produktbolag med plattformen i fokus. Antalet betalande 

kunder på plattformen överstiger idag 470 med en geografisk majori-

tet i Schweiz, Storbritannien och USA. Flertalet prestigefyllda kunder 

såsom kapitalförvaltaren Fidelity, Financial Times och GWM Inno-

vation Lab av UBS Switzerland, står på kundlistan. Affärsmodellen 

bygger på en SaaS-modell där kunderna betalar månadsvis via en pre-

numerationstjänst. Det är tydligt att kunder uppskattar plattformen 

då kundtappet ligger på låga 3,5 procent på årsbasis. 

 
2   Ett CMS-system är en applikation för att hantera, skapa och publicera innehåll på en 

webbsida, ett exempel är Wordpress. 

Koncernstruktur 
Moderbolaget i Sverige, dotterbolag i Schweiz och USA 

 

Källa: Bolaget 
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Grundare som enskilt största aktieägare (kapital %) 

 
Källa: Bolaget 
Not: Data per 2022-02-07 

  

Avanza Pension 8,6%
Christian Bertschy (grundare) 7,4%
Broomhilda AB 5,6%
Venture Holding Sarl 5,2%
Alarik Förvaltning 3,9%
Carl Palmstierna 2,8%
Formue Nord A/S 1,8%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,8%
Marcus Erland Franck 1,5%
Christian Zenker 1,2%
Summa 10 största aktieägarna 39,8%
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Risker 

Stort beroende av en kund 
Under första halvan av 2019 utgjorde Fidelity 46 procent av bolagets 

återkommande intäkter. Huruvida denna siffra ser idag är inte kom-

municerat men med tanke på att kapitalförvaltaren utökat sin an-

vändning av plattformen sedan dess tror vi att andelen fortfarande 

utgör en relativt stor del. Om detta kontrakt skulle avslutas lär det ha 

signifikant påverkan på bolagets resultat. En faktor som sänker denna 

risk är inlåsningseffekten. I takt med att fler applikationer flyttas över 

till plattformen har ett visst beroende skapats och kostnaderna bör 

vara höga om Fidelity skulle vilja byta leverantör.

Småbolagsrisk – mindre aktör på stor marknad 
En utmaning för Divio är att bolaget är relativt litet och okända bland 

dess målgrupper. Vi tror att det försvårar försäljningsarbetet och 

medför att vissa kunder väljer bort Divio gentemot andra, ofta större, 

aktörer, trots att Divios värdeerbjudande kan vara mer lockande. I 

takt med att fler större kunder ansluter sig till plattformen och Divios 

verksamhet växer bör denna risk succesivt avta.  

Fortsatt negativt resultat 
Divio är ett bolag i expansionsfas där tillväxt prioriteras framför lön-

samhet, vilket innebär att verksamheten i dagsläget redovisar förlust. 

För helåret 2021 redovisade bolaget en förlust om 10,9 miljoner kro-

nor. Periodens kassaflöde för andra halvåret uppgick till -9,7 miljoner 

kronor och kassan var vid årets slut 9,3 miljoner kronor. Vi bedömer 

att finansieringsrisken för de närmaste 12 månaderna har ökat efter 

att siffrorna från halvårsrapporten har rapporterats.   
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikern Erik Pilbackes äger inte och får heller inte äga aktier i det ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 
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