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UPPDRAGSANALYS 

Skalbart plattformsbolag 
med stark tillväxttrend 
Attraktiv 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. 

Snabbväxande marknader och fokuserad strategi 
Givet omfattningen av Divios plattform är bolaget verksamma på de 

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

CMP (Cloud Management Platform). Marknaderna förväntas växa 

med goda 18–19 procent årligen och tillsammans uppnå en global to-

talmarknad om 40 miljarder USD år 2024. Divios plattform kommu-

nicerar väl med de drivkrafter som underbygger marknadstillväxten, 

såsom att lämna bort underhållet av molninfrastrukturer och redu-

cera tiden till marknaden. Fram tills 2020 har Divio genom enbart 

word-of-mouth och med minimala marknadsföringsinsatser lyckats 

generera 350 betalande kunder till plattformen. Sedan början av 2021 

har en ny försäljningsstrategi bearbetats där bland annat ett säljteam 

av seniora säljare rekryterats och målgruppen fokuserats. Vi tror 

starkt på den nya strategin som redan burit frukt. Under första halv-

året hade 32 nya kunder tagits ombord och bolaget växte samtidigt 

nettoomsättningen med hela 40 procent (exklusive valutaeffekter).  

Inleder bevakning med riktkurs 1,70 kr i basscenario 
Vi förväntar oss stark tillväxt kommande år och prognostiserar en år-

lig genomsnittlig tillväxt om 38 procent från 2020 till 2025 i vårt bass-

scenario. Baserat på ett avkastningskrav om 13 procent och en juste-

rad EV/Sales-multipel på 3,5 landar vi i ett motiverat värde om 1,70 

kronor per aktie. Stärker caset i Divio gör dessutom ett stort ägande 

från insynspersoner. Grundaren Christian Bertschy, idag styrelsele-

damot, är den enskilt största aktieägaren med 7,4 procent av kapitalet 

och holdingbolaget Broomhilda AB, där merparten av ledningsgrup-

pen och nyckelmedarbetare är delägare, är tredje största ägare med 

5,6 procent av kapitalet. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2020 2021p 2022p 2023p

Nettoomsättning 12 16 20 27
Totala intäkter 18 21 25 34
Rörelseres. (ebitda) -12 -6 -6 0
Rörelseres. (ebit) -17 -11 -11 -5
Resultat f. skatt -19 -12 -12 -7
Nettoresultat -19 -12 -12 -7
Vinst per aktie neg. neg. neg. neg.
Omsättningstillväxt -0,5% 39,4% 20,8% 37,9%
Ebitda-marginal -67% -27% -22% 0%
Ebit-marginal -95% -50% -42% -16%
P/e-tal neg. neg. neg. neg.
EV/Ebit neg. neg. neg. neg.
EV/Sales 3,83 2,75 2,28 1,65
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 oerhört imponerande och valide-

rar plattformen och värdeerbjudandet. Kunderna utgör även starka 

referenscase 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. 

Lågt värderad aktie med stor potential 
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 38 procent räknat från 2020 till 2025. 

Baserat på våra estimat för 2022 värderas Divio till 2,28 gånger 

EV/Sales och 1,65 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 38% i basscenario 
Prognostiserad nettoomsättning, mkr, 2020-2025p 
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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 

64 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 utvecklar-communityn för Django och 

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

CMS-system1, 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. 

 
1   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 

Volatil kursutveckling sedan 2019 
Kursutveckling sedan börsintroduktionen 2019, veckodata 

 

Källa: Refinitiv 
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Plattformen 
I syfte att dels underlätta för företag att utveckla och migrera webb-

projekt, dels frigöra tid och resurser i form av underhållning och över-

vakning av molninfrastrukturer tillhandahåller Divio en molnbaserad 

plattform. Plattformen förenar kraften från en PaaS-lösning med en-

kelheten från en CMP-lösning.  

PaaS (Platform-as-a-Service) 
För att ge en kortfattad förklaring vad PaaS är jämför vi dess använd-

ningsområde med de två andra populära molnstrukturerna IaaS (In-

frastructure-as-a-Service) och SaaS (Software-as-a-Service).  

En leverantör av en IaaS-tjänst tillhandahåller IT-infrastruktur så-

som servrar, nätverk och datalagring. Kunden befrias således från att 

behöva ha hårdvara på plats men behöver själv tillhandahålla opera-

tivsystem samt kontrollera drift, uppdateringar och själv reglera när 

webbapplikationerna är uppe. Typkunden kräver tillgång till både ut-

vecklare samt IT-administratörer för att underhålla systemen.  

En PaaS-tjänst byggs ovanpå en IaaS-tjänst och tillhandahåller såle-

des utöver IT-infrastrukturen även plattformen, vilket inkluderar 

operativsystem, mellanprogramvara, runtime (driftsäkerhet) och un-

derhållning samt uppdatering av samtliga system. Typkunden är en 

utvecklare, där plattformen utgör en komplett miljö för att skapa, 

driva och testa webbapplikationer. 

Det sista steget, en SaaS-tjänst, innefattar en färdig applikation, ex-

empelvis ett CRM-system (kundhanteringssystem) som leverantören 

tillhandahåller. Typkunden kan vara exempelvis en säljare och kan 

själv genomföra enklare modifikationer av applikationen. 

CMP (Cloud Management Platform) 
CMP är ett brett begrepp och kan förenklat beskrivas som ett hjälp-

medel för molntjänstkunder för drifthantering och övervakning av 

program och molninfrastrukturer. Att konfigurera olika molninfra-

strukturer är komplext och kräver expertkompetens i form av IT-ad-

ministratörer, server-ingenjörer och säkerhetsexperter. Tjänsten be-

sparar därav stora kostnader för företag, inte minst i det fall där en 

kombination av flera molnleverantörer används, vilket är vanligt, 

speciellt hos större företag. 

Helhetslösning för utveckling av webbapplikationer 
Divios plattform erbjuder kunden en fullständig utvecklingsmiljö på 

molnet för webbapplikationer och tillhandahåller samtliga funktioner 

för hela livscykeln – utveckling, testning, distribution och uppdate-

ringar. Det medför att kunden själv inte behöver ta stora investerings-

kostnader i form av exempelvis serveranläggningar och nätverk samt 

tillhandahålla dessa fysiskt. Utöver det besparas tid och kostnader i 

form av att undvika besväret med inköp och hantering av programva-

rulicenser, utvecklingsverktyg och annan mjukvara.  

Illustration över molnstrukturer 
Strukturen för SaaS, PaaS- och IaaS-bolag 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Stora kostnadsbesparingar och frigörande av resurser 
För att en webbplats skall vara framgångsrik krävs stabilitet i prestan-

dan, d.v.s. svarstiden vid ett klick på webbplatsen. Prestandan påver-

kas av flera faktorer såsom servrar och nätverk och har stor betydelse 

för exempelvis rankning i sökmotorer och således av stor vikt för ett 

företags synlighet och därmed konkurrenskraft. Därtill kan driftstopp 

i interna system påverka en hel verksamhet, eller vid driftstopp på ex-

terna webbplatser (mot kunden) skada ett företags tillförlitlighet. Att 

underhålla, övervaka och uppdatera IT-infrastruktur, system och 

webbapplikationer är således oerhört viktigt men även tidsförödande. 

I Divios plattform är denna process automatiserad och en process 

som normalt tar flera dagar, kortas ner till minuter. Den automatise-

rade processen medför även ökad säkerhet, i form av att den mänsk-

liga faktorn plockas bort från ekvationen. I slutändan medför det 

stora kostnadsbesparingar för kunden som i annat fall behöver dedi-

kera resurser i form av IT-administratörer alternativt ta tid från ut-

vecklare för förvaltning och underhåll. Således frigör lösningen även 

resurser för att utvecklare ska kunna lägga tid på att utveckla appar, 

webbplatser och annat som är centralt för deras verksamhet.  

Möter högst ställda säkerhetskrav 
En annan viktig aspekt att beakta med plattformen är säkerhet. Sä-

kerhetsbrister kan leda till att exempelvis att affärshemligheter, 

kunddata och annan känslig information läcker ut. Det kan få allvar-

liga konsekvenser för bolaget såsom sanktioner och skadad trovärdig-

het. Divios plattform möter idag de högst ställda säkerhetskraven och 

har inbyggda automatiserade säkerhetssystem som kontinuerligt ge-

nomför proaktiva hotanalyser i syfte att försäkra kunden om att deras 

applikationer är skyddade.  

Divio har även investerat mycket tid och resurser att erhålla ISO 

27001-certifiering för plattformen (avser informationssäkerhet). Vid 

ett potentiellt godkännande bekräftar certifieringen att plattformen 

håller högsta standard avseende skydd av sekretess, information samt 

att bolaget proaktivt arbetar för att minimera eventuella säkerhetsris-

ker. Om Divio erhåller certifieringen bör det innebära betydande för-

enklingar inom säljarbetet mot kunder.   

Effektiv och optimerad utplacering av webbinnehåll 
Integrerat i plattformen är ett distributionsverktyg som automatiskt 

placerar kundens webbprojekt hos den mest passande globala CDN-

leverantören (Content Delivery Network)2. Det besparar kunden tid i 

form av att snabbt kunna distribuera sitt webbinnehåll och optimerar 

även den geografiska utplaceringen i syfte att komma närmare kun-

dens användare och därmed öka användarupplevelsen.  

 
2 CDN – Ett globalt distributionsnätverk som sammankopplar servrar och nätverk för 

att distribuera webbinnehåll. 

Övervakar och underhåller  
Automatiserad övervakning av webbapplikationer 

 

Källa: Bolaget 

Säkerhet i toppklass 
Proaktiva hotanalyser och schemalagda backupsystem 

 

Källa: Bolaget 

Optimerar distributionen 
Identifierar den optimala CDN-leverantören 

Källa: Bolaget 
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Smidig lösning för flytt mellan molntjänster 
Plattformen möjliggör även för kunden att samla webbapplikationer 

från olika molnleverantörer till ett och samma ställe. Detta innebär 

att samma gränssnitt kan användas trots att kunden nyttjar olika 

molnleverantörer, vilket är en stor fördel då kontrollpanel och system 

ser mycket annorlunda ut och därmed kan kräva olika typer av kom-

petens hos utvecklare. Utöver det kan kunden enkelt flytta webbap-

plikationer mellan molnleverantörer. Det sistnämnda är extra viktigt 

i de fall en kund är missnöjd med sin molnleverantör. Det kan handla 

om en plötslig kostnadshöjning eller bristande funktionalitet. Proces-

sen, att byta molnleverantör, är mycket långdragen och kostsam. Det 

kan därmed skapa inlåsningseffekter för kunden där man väljer att 

”nöja sig” med en sämre lösning. Således utgör tjänsten en stor kund-

nytta och kan även utgöra en vital lösning i de fall en molntjänst tem-

porärt går ner vid ett kritiskt tillfälle.  

Dedikerad support och stort partnernätverk 
Divio erbjuder deras ”Enterprise-kunder” ett specialistteam som ga-

ranterar 100 procent tillgänglighet i deras service-avtal för kunder 

året runt. För kunden innebär det dels en garanti som säkerställer 

99,95 procent uptime (drift) av dess webbapplikationer, dels behjälp-

lighet vid kodning för webbapplikationer och även ”quick-fix ana-

lyser”. Divios omfattande partnernätverk möjliggör även mer omfat-

tande rådgivning och guidning vid utvecklingen av webbapplikat-

ioner. Det medför en trygghet för kunden som alltid har någonstans 

att vända sig när problem uppstår. Partnernätverket uppgår till hela 

50 företag och har en räckvidd över hela världen. 

Molnlösningar anpassade för kundens behov 
Divio tillhandahåller privata, publika och hybrida molntjänster som 

kontrolleras och styrs fullt ut av Divio. Divio har inga egna serverhal-

lar utan outsourcar tjänsten till bland annat Amazon Webservices, 

Microsoft Azure och Google Cloud Platform. Det medför hög flexibi-

litet där Divio endast betalar i den grad tjänsten nyttjas.  

Divio Open Cloud, är ett publikt moln, där resurserna för moln-

infrastrukturen hanteras i en delad server mellan användarna. 

Hybrid Open Cloud, en hybridmolntjänst, möjliggör för kunden 

att kombinera privata och publika molnlösningar. Exempelvis kan fö-

retagens webbapplikationer vara placerade på ett publikt moln me-

dan databasen isoleras till ett privat moln. 

Divio Enterprise Cloud kan erbjudas i form av en privat, publik 

eller hybridmolntjänst och skräddarsydds till respektive kund. Moln-

tjänsten passar större företag som söker en företagsspecifik lösning. 

Faktorer såsom säkerhets- och compliancekrav kan innebära att kun-

den behöver ha en privat molntjänst, där resurserna enkom delas 

med företaget självt.  

 

Multi cloud support 
Samlar webbapplikationer under ett och samma gränssnitt 

Källa: Bolaget 

Högprioriterad support 
Garanterar 99,95 procent uptime av webbapplikationer 

 

Källa: Bolaget 
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Marknad och konkurrens 
Marknaden för molntjänster (Cloud Computing) har ökat explosions-

artat de senaste decenniet i takt med att fler företag flyttat upp IT-

infrastrukturer och system från egna lokala servrar till molnet. Enligt 

Markets and Markets väntas den globala marknaden för molntjänster 

uppgå till 445 miljarder USD under 2021 och växa årligen med 16,3 

procent till 2028. Denna accentuerade tillväxt har skapat ett behov av 

nya tjänster som underlättar hantering och förvaltning av molninfra-

strukturer samt olika konstruktioner av dessa för att anpassas till dif-

ferentierade kundbehov. Genom att Divios plattform förenar både 

PaaS och CMP når bolaget en enorm totalmarknad, där båda väntas 

växa kraftigt kommande år.  

Marknaden för PaaS 
Den globala marknaden för Platform-as-a-Service förväntas enligt 

Valuates Reports uppgå till 22,8 miljarder USD år 2027 från 6,7 mil-

jarder USD år 2020. Det motsvarar en årlig tillväxttakt om 19 pro-

cent, där Nordamerika förväntas utgöra en klar majoritet av den to-

tala marknaden. Tillväxten förväntas drivas av ett behov för företag 

att förkorta tiden till marknaden (undvika underhåll & uppsättning 

av egna IT-infrastrukturer), kostnadsreduceringar av applikations-

utveckling samt effektivisering vid hantering av webbapplikationer.  

Marknadslandskapet för PaaS-lösningar präglas av hög konkurrens. 

De marknadsledande aktörerna utgörs av bland annat IBM, Oracle, 

Heroku och Mulesoft (Salesforce). Enligt Divio påminner Heroku 

mest om deras verksamhet men det finns tydliga särdrag som skiljer 

bolagen åt. Herokus plattform riktar sig till företag som har djup tek-

nisk kompetens och själva vill skräddarsy en lösning som passar just 

dom, vilket också kräver mycket manuellt arbete. Divios plattform ef-

tersträvar att göra det enklast möjligast för företaget att enkom kunna 

fokusera på utvecklandet av webbprojekt genom att tillhandahålla 

alla kringtjänster med en hög grad av automation och en användar-

vänlig plattform att arbeta i. 

Marknaden för CMP 
Även den globala marknaden för Cloud Management Platform står 

inför en kraftig tillväxt, enligt marknadsundersökningsbolaget Ken-

neth Research. Marknaden värderades till 8,2 miljarder USD under 

2018 och spås växa årligen med 18,4 procent till 26,8 miljarder USD 

mellan 2021 och 2024. Likaså står Nordamerika här för den största 

marknadsandelen.   

Större nyckelspelare inom CMP-marknaden består av exempelvis 

Cisco Systems, VMware (Dell Technologies), HP Enterprise Develop-

ment och Amazon Web Services. Huruvida bolagen utgör ”renodlade” 

konkurrenter till Divio är svårbedömt eftersom respektive tjänsteut-

bud i månt och mycket skiljer sig åt. Divios plattform är även en kom-

bination av både CMP och PaaS vilket, så vitt vi vet, endast erbjuds av 

ett fåtal andra aktörerna och innebär att konkurrensutsagan är svår 

Cloud Computing 
Förväntad global marknadsstorlek, miljarder USD, 2020–2026 

 

Källa: Markets and Markets 

PaaS 
Förväntad global marknadsstorlek, miljarder USD, 2020–2027  

 

Källa:  Valuates Reports 

CMP 
Förväntad global marknadsstorlek, miljarder USD, 2021–2024

 

Källa: Kenneth Research 
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att uttala sig om. Sett till större molnleverantörer såsom Amazon Web 

Services (AWS) och Google Cloud ser Divio inte deras tjänster som 

konkurrensalternativ, utan snarare att Divios plattform utgör ett 

komplement. Det beror på att Divios plattform kan adderas som ett 

lager ovanpå molnleverantörernas servrar i syfte att ge kunden ett 

samlat gränssnitt där tjänsten både förenklas och förbättras, vilket i 

slutändan för molnleverantören innebär ett ökat kundinflöde.  

Utöver det differentierar sig Divio genom att erbjuda en förstklassig 

support till sina kunder, vilket uppmärksammades i slutet av 2020 

när bolaget erhöll första platsen för kundnöjdhet bland samtliga bo-

lag noterade på First North3. Det syns även tydligt i Divios låga churn 

omkring 3,5 procent. Även enkelheten i Divios plattform, i form av 

hög automation och användarvänlighet, ser vi som ett sätt att diffe-

rentiera sig. 

  

 
3 Getjenny.com 
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Affärsmodell och kunder 
Divio nyttjar en SaaS-affärsmodell. SaaS är en förkortning av ”Soft-

ware-as-a-Service” och innebär att plattformen tillhandahålls som en 

molnbaserad abonnemangstjänst. Populariteten för SaaS-modellen 

har växt kraftigt de senaste åren givet de fördelar som erbjuds för 

både leverantören och slutkunden. För slutkunden uppstår fördelar 

såsom en låg initial investeringskostnad och tillgång till plattformen 

var som helst. För leverantören uppstår fördelar såsom återkom-

mande intäkter och skalbarhet. Just skalbarheten brukar lyftas fram 

i SaaS-modeller med låga kostnader för att addera ytterligare en kund 

till plattformen samt återkommande och förutsägbara kassaflöden.  

Divio tillhandahåller två olika kunderbjudanden, Business och Enter-

prise. Utöver dessa erbjuds även ett kostnadsfritt alternativ, Deve-

loper, vilket utgör en testmiljö för potentiella kunder att utforska 

plattformen och skapa egna webbapplikationer. Via samarbetspart-

ners erbjuds även plattformen till en lägre kostnad, där partnern står 

för all form av support. Antalet funktioner och användningen är be-

gränsad för de kunder som nyttjar Developer-erbjudandet och är 

tänkt som en inkörsport till det två andra erbjudandena.  

Business är en utökad version och riktar sig mot mindre företag. 

Med erbjudandet erhåller kunden full tillgång till ”Divio Open Cloud”, 

Divios publika molntjänst, och tillhörande support. Månadskostna-

den utgår från 250 USD och uppåt.  

Enterprise är Divios flaggskeppserbjudande. Det riktar sig framför 

allt till mellanstora och större företag där full tillgång till plattformen 

ges. Kostnaden för erbjudandet är minimum 2500 USD per månad 

och variationen i kundernas spendering är stor. Vanligtvis börjar kun-

derna småskaligt och testar erbjudandet, för att succesivt utöka an-

vändandet.  

I början av året aviserade Divio en förändring i samtliga kunderbju-

danden i syfte att sänka inträdesbarriärerna för kunden. Föränd-

ringen består av en ompaketering av tjänsterna, där kunden själv kan 

handplocka vilka tjänster den vill nyttja, i stället för att betala för 

samtliga tjänster inom ett visst erbjudande. 

Fidelity som största kund 
Divio har idag omkring 470 betalande kunder på sin plattform, vilket 

kan ställas i relation till 2019, när antalet betalande kunder var cirka 

350. Kundbasen sträcker sig från utvecklare i enmansbolag till multi-

nationella företag. Merparten av de betalande kunderna, cirka 400, 

utgörs av mindre företag och utvecklare som prenumererar på Deve-

loper-erbjudandet. Sett till Enterprise-kunder, den viktigaste kund-

gruppen, uppgår den senaste kommunicerade siffran till 20. Ett urval 

av befintliga, större kunder, är exempelvis kapitalförvaltaren Fideli-

tys europeiska verksamhet, GWM Innovation Lab av UBS Switzer-

land, Financial Times och schweiziska Kendris AG4. Att ett bolag av 

 
4 Multi-family office i Schweiz. Omsättning 46 MUSD och 131 anställda år 2016.  
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Divios storlek lyckats attrahera kunder av denna storlek är ett kvali-

tetstecken. Fidelity har varit en trogen kund hos Divio sedan mitten 

av 2017 och har över tiden flyttat över fler webbapplikationer till 

plattformen.  

Bearbetning av nya kunder 
Fram tills slutet av 2019 har minimala marknadsföringsåtgärder an-

vänts och nya kunder har tillkommit plattformen genom ”word of 

mouth” samt spridning av plattformen i olika ”utvecklar-communi-

ties”. I början av 2020 inleddes ett förändringsarbete i syfte att pro-

aktivt nå ut till fler kunder och satsa på försäljning och marknadsfö-

ring av plattformen. Initialt prövade Divio att arbeta med utomstå-

ende säljare som ”kallringde” till den breda målgruppen, en strategi 

som inte var tillräckligt fokuserad och genererade svaga resultat.  

Sedan början av 2021 har Divio utvecklat och bearbetat en ny försälj-

ningsstrategi. Försäljningen sker genom tre olika kanaler: 

1. Outbound 

Divio har idag ett dedikerat säljteam som utgörs av tre seniora säljare 

plus en teknisk säljare med egna upparbetade nätverk där syftet är att 

komma närmare kunden och bygga upp en relation. Det är en process 

som tar längre tid men som enligt bolaget hitintills genererat bättre 

dialoger. Ledtiderna är omkring 8 månader och när en kund väl an-

slutit sig till plattformen sker uppskalningsprocessen stegvist, vilket 

innebär att det tar tid innan försäljningen accelererar. Säljteamet fo-

kuserar enkom på att generera nya Enterprise-kunder, där betal-

ningsviljan på månadsbasis skall uppgå till minst 10 000 USD.  

2. Via samarbetspartners 

Bearbetningen av nya kunder sker även i hög grav av externa samar-

betspartners såsom IT-konsultbolag, SaaS-bolag och webbyråer. IT-

konsultbolag, som har förståelse och redan arbetar med molninfra-

strukturer, nyttjar själv plattformen i samband med kundkonsultat-

ion samt säljer den som ”white-label produkt”. Avseende SaaS-bolag, 

mer specifikt de som vänder sig mot kunder inom bank och försäk-

ring, kommer Divio hantera molninfrastrukturen för SaaS-bolagens 

räkning, vilket möjliggör för SaaS-bolagen att fokusera på utvecklan-

det av sin tjänst. Genom webbyråerna, där Divio har samarbete med 

cirka 50 varav 10 mer aktiva, skickar Divio utvecklingsprojekt till 

webbyråerna som därefter nyttjar plattformen i konsultation med de-

ras kunder. Målet är att slutkunden sedan vänder sig till Divio för att 

själv ta del av plattformen. Viktigt att poängtera är att samarbetet 

med ovan nämnda partners även ger fördelar för den externa parten 

där deras arbete förenklas och deras slutkund erbjuds en bättre tjänst.  

3. Inbound 

Inbound påminner mycket om Divios historiska försäljning där kun-

den själv tar kontakt med Divio men med skillnaden att en marknads-

ansvarig anställts och att mer resurser kommer spenderas på mark-

nadsföring i syfte att öka synlighet och relevans. 
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Målgrupp och målmarknad 
I samband med den nya försäljningsstrategin har Divio fokuserat 

målgruppen till bolag med högt ställda krav inom compliance och sä-

kerhet, såsom banker och försäkringsbolag. Det utesluter dock inte 

andra kundgrupper då plattformen kan nyttjas av i princip alla före-

tag som har många webbapplikationer.  

Divio har idag en internationell kundbas med kunder runtom hela 

världen. Divio har flest kunder i Schweiz men merparten av Enter-

prise-kunderna härleds till USA och Storbritannien. Den ameri-

kanska marknaden har störst potential men kräver kapital och upp-

byggnad av organisation varpå Divio inte bedriver någon fokuserad 

försäljning där i dagsläget. Däremot bearbetas den amerikanska 

marknaden främst via inbound där kundsamtal förs via det Europe-

iska säljkontoret och partners. Primärt fokuserar Divio idag på att 

först växa på hemmamarknaderna såsom Norden och Schweiz men 

även södra Tyskland. 

.   
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Finansiell historik 
Divios nettoomsättning härleds från två intäktsben, engångsintäkter 

och återkommande intäkter. Engångsintäkterna består av uppstarts-

kostnader hänförda till integration av plattformen och onboarding i 

samband med att ett nytt projekt antas. Återkommande intäkter här-

leds till plattformen, olika nivåer av supportavtal samt hosting via un-

derleverantörer, där Divio tar hand om kundens hostingkontrakt hos 

exempelvis AWS, Google Cloud och Microsoft Azure. 

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 11,8 miljoner kro-

nor, vilket är i princip oförändrat gentemot 11,9 miljoner kronor 

2019 och 11,2 miljoner kronor under 2018. Omvandlingen från att gå 

från en webbyråverksamhet till produktbolag har tagit några år, vilket 

inneburit en oförändrad omsättning men samtidigt en mer fördel-

aktig intäktsfördelning, där konsultintäkter omfördelats till återkom-

mande intäkter. Detta mönster synliggörs tydligast genom att se till 

Divios redovisade MRR (återkommande månatliga intäkter). Vid 

första månaden av 2018 uppgick MRR till 38 tusen USD, att jämföra 

med 133 tusen USD för sista månaden 2020. Det resulterar i en till-

växt om hela 250 procent, dock från låga nivåer. 

Jämför vi det första halvåret 2020 med samma period 2021 så uppgår 

tillväxten för nettoomsättningen till 29 procent, vilken exkluderat för 

valutaeffekter uppgick till 40%. Återkommande intäkter ökade från 5 

miljoner kronor till 7,5 miljoner kronor och stod för 92 procent av 

nettoomsättningen. Sett till ARR (årliga återkommande intäkter) 

uppgick siffran till 1,60 miljoner USD vid utgången av fjärde kvartalet 

2020 gentemot 1,73 miljoner USD vid motsvarande tidsperiod 2021.  

Kostnader 
För helåret 2020 rapporterade bolaget ett rörelseresultat om -17,0 

miljoner kronor, att jämföra med -21,0 miljoner kronor 2019 och -

14,2 miljoner kronor år 2018. Den största kostnadsposten är perso-

nalkostnader och representerade 46 procent av kostnadsmassan 

2020. Resultatet för 2020 landade på -18,5 miljoner kronor.   

Kostnader som andel av nettoomsättning 

 
Not: Sedan 2019 redovisas Kostnad sålda varor (KSV) inom externa kostnader. 

Kostnadsmassan har minskat kraftigt som andel av nettoomsätt-

ningen från 2019, vilket framför allt hänförs till lägre personalkost-

nader men även externa kostnader. Personalkostnaderna för helåret 

2019 uppgick till 18,9 miljoner kronor att jämföra med 16,7 miljoner 

kronor år 2020. Den minskade kostnadsmassan är en följd av ett ef-

fektiviseringsarbete som pågick under 2020–2021 där samtliga delar 

av verksamheten sågs över och onödiga kostnader kapades. Detta 

2018 2019 2020 2021ltm

Externa kostnader -116% -123% -113% -88%

Personalkostnader -132% -159% -141% -99%

Av- och nedskrivningar -43% -34% -42% -37%

Finansiella kostnader -5% -3% -12% n.a

Utveckling av nettoomsättning 
Nettoomsättning, mkr, 2018–2021 ltm* 

 

Källa: Bolaget 
*Rullande tolv månader 

Månatliga återkommande intäkter  
MRR, tusen USD, 2018Q1 -2021Q4 

 

Källa: Bolaget 

Årliga återkommande intäkter 
ARR, tusen USD, 2018Q1-2021Q4 

 

Källa: Bolaget 
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mönster syns även i externa kostnader som samtidigt minskat från 

14,5 miljoner kronor till 13,3 miljoner kronor under samma tidspe-

riod.  

Jämför vi det första halvåret 2020 med samma period 2021 syns ett 

liknande mönster för personalkostnaderna som minskat från 8,9 mil-

joner kronor till 5,7 miljoner kronor. Däremot har externa kostnader 

ökat något från 6,0 miljoner kronor till 7,0 miljoner kronor. Resulta-

tet för första halvåret landar på -5,3 (-10,1) miljoner kronor. 

Kassa redo att finansiera tillväxt 
Det egna kapital uppgick till 24,5 miljoner kronor vid utgången av 

första halvåret (12,5) och bolaget har inga långfristiga skulder. Divio 

redovisade ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 0,4 mil-

joner kronor (-5,9) och ett positivt fritt kassaflöde på ~2,7 (-2,9) mil-

joner kronor. Kassan uppgick under slutet av första halvåret till 18,9 

miljoner kronor stärkt av två riktade nyemissioner under mars må-

nad, vilka inbringade cirka 19,7 miljoner kronor efter emissionskost-

nader.  

Finansiella mål 
Bolaget har inte kommunicerat några finansiella mål. 
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Ledning och ägande 
Divio leds av vd Jon Levin sedan cirka tre år tillbaka. Jon Levin har 

en lång erfarenhet från affärsutveckling och produktutveckling med 

tidigare befattningar såsom produktutvecklingschef på E.ON och 

grundare samt affärsområdeschef på Amok Studios. I ledningen åter-

finns också COO Joel Burch, med en bakgrund från UBS och flera års 

erfarenhet inom Divio, idag som General Manager och President för 

dotterbolaget Divio Inc sedan 2017. CTO är Jonathan Stoppani med 

bred erfarenhet inom teknik och datavetenskap, samt tidigare CTO 

och medgrundare av Watersports Fashion Company. Rollen som 

Head of Finance axlas av Arthur Macherel med bakgrund som entre-

prenör inom handel med kryptovaluta. Majoriteten av ledningsgrup-

pen och nyckelarbetare är delägare i holdingbolaget Broomhilda AB, 

som äger 5,6 procent av kapitalet. 

Styrelsen leds av Anette Ringnér sedan 2021, med en mångårig erfa-

renhet från tidigare ledningspositioner såsom Vice President för Pub-

lic Sector Software på CGI samt Vice President för Utilities Software 

på Logica AB. Anette Ringnér bistår framför allt med expertis kring 

strategiska frågor och innehar ~248 000 aktier i Divio, motsvarande 

0,3 procent av kapitalet. I styrelsen återfinns också Niklas Koresaar, 

CFO för börsnoterade Flexion Mobile, som är till stor hjälp vid bland 

annat IR-frågor, samt Kimmo Björnsson, styrelseordförande i Waka-

kuu AB och Uptive Göteborg AB samt medgrundare och tidigare CFO 

på Mat.se, med utvecklarbakgrund och kunnande inom produkt, IR 

och finansieringsfrågor.  

Den enskilt största aktieägaren i Divio är Christian Bertschy, grun-

dare och tidigare vd för Divio, idag styrelseledamot sedan 2011. 

Christian Bertschy äger ~7,4 procent av kapitalet och ~14,2 procent 

av röstetalet och bistår med gedigen erfarenhet inom både utveckling 

och strategi.  

Grundare som enskilt största aktieägare (kapital %) 

 
Källa: Bolaget 
Not: Jon Levin (vd) äger totalt 1,92% av kapitalet (privat, via bolag och andelen i Broom-
hilda). Kimmo Björnsson (styrelseledamot) äger 0,74 procent av kapitalet privat.  

  

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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Prognoser & Värdering 

Ny försäljningsstrategi skapar förutsättningar 
Vi är klart imponerande av det faktum att Divio lyckats växa sin kund-

bas till omkring 350 betalande kunder år 2019 utan någon spendering 

på vare sig marknadsföring eller sälj. Efter att ha testkört olika för-

säljningsstrategier under 2020 har bolaget idag landat i en mer foku-

serad och tydlig strategi. Att rekrytera ett seniort säljteam som enkom 

fokuserar på Enterprise-kunder för att bearbeta och bygga relationer 

känns som helt rätt väg att gå. Vi tror, speciellt för större företag, att 

det är känsligt och därmed svårt att lämna över delar av sitt ansvar i 

form av hantering av data och molninfrastrukturer till en tredje-part, 

varpå relationer och förtroende blir av högsta vikt. Utöver det gillar vi 

det ökade fokuset mot kunder inom framför allt bank och försäkring. 

Det framstår som ett logiskt val och fokuserar målgruppen, vilket i 

takt med att fler kunder inom sektorn ansluter till plattformen bör 

förenkla framtida försäljningsarbete. Lägg därtill starka referenscase 

i både Fidelity och UBS. Samarbetena med IT-konsultbolag samt 

SaaS-bolag, som redan har erfarenhet och kunskap inom molntjäns-

ter bör även förenkla försäljningsarbetet mot kunden och framöver 

lyfta kundintaget. Slutligen har ledningen kommunicerat att de ska ta 

på sig mer kostnader relaterat till sälj- och marknadsföring och vi ser 

spänt fram emot utvecklingen. Vi vill dock poängtera att ledtiderna är 

långa vilket innebär att det kommer ta tid innan arbetet syns i försälj-

ningen. 

Stöd från snabbväxande marknader 
Som vi tidigare nämnt är Divio med sin plattform verksamma på de 

två snabbväxande marknaderna för PaaS och CMP. Drivkrafterna i 

form av att förkorta tiden till marknaden och möjliggöra kostnadsbe-

sparingar faller väl in med de fördelar vi ser i Divios plattform. I takt 

med att fler företag förflyttar sina IT-infrastrukturer från lokala serv-

rar till molnet förväntas marknadstillväxten ökas ytterligare.  

Attraktivt partnerskap stärker erbjudandet  
Divio kommunicerade i början av december 2021 ett spännande part-

nerskap med det amerikanska molntjänstbolaget Cloudflare Inc. Ge-

nom partnerskapet adderas flertalet viktiga säkerhetsfunktioner till 

Divios plattform för att ytterligare stärka plattformen och dess kon-

kurrenskraft. Partnerskapet innefattar även att Cloudflare kommer 

marknadsföra och rekommendera Divios plattform till deras kunder. 

Troligt med hög tillväxt kommande år 
En ny, fokuserad, försäljningsstrategi i kombination med stark un-

derliggande marknadstillväxt och en konkurrenskraftig plattform 

medför att vi förväntar oss god tillväxt kommande år. Försäljningen 

är dock något svårprognostiserad för Divio, givet dels att specifik 

kunddata är känslig att rapportera kring, dels valutapåverkan från in-

täkter framför allt från USD och CHF samt att intäkterna från  



Divio  

 

Analysguiden 
7 februari 2022 

 

16
 

Enterprise-kunderna har stor variation. Vi har därför tagit fram tre 

olika scenarier som representerar olika tillväxttakter (se tabellen in-

till). 

I vårt basscenario har vi baserat prognosen på antaganden om fram-

tida tillväxt i ARR (årliga återkommande intäkter). För att få ett hi-

storiskt perspektiv uppgick den årliga genomsnittliga tillväxten från 

Q4 2018 till Q4 2021 till 27 procent. Med en förväntad marknadstill-

växt om 19 procent årligen för PaaS och 18,4 procent för CMP tror vi 

framöver på stark tillväxt, en bra bit över vad historiken visar. Det ska 

dock tilläggas historiken är relativt kort samt att det är från låga ni-

våer. Räknat från senaste helåret, Q4 2020 uppgick ARR till 1,6 mil-

joner USD. Vi har antagit en årlig genomsnittlig tillväxt om 36 pro-

cent från 2020 till och med slutåret av vår prognosperiod 2025, vilket 

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

Sett till engångsintäkterna var den senaste redovisade siffran cirka 8 

procent av totala intäkter, vilket vi antagit vara konstant över hela 

prognosperioden. Återkommande intäkter och engångsintäkter har 

sedan konverterats med en valutakurs om 9,0 SEK/USD.  

Vidare prognostiserar vi att Divio når break-even på ebitda-nivå un-

der 2023 och når positivt resultat på sista raden år 2024, där båda 

inkluderar aktiverade utvecklingskostnader. Sett till den attraktiva af-

färsmodellen tror vi att bolaget har goda förutsättningar att uppnå 

rörelsemarginaler uppemot 30–40 procent när en mogen fas i livscy-

keln uppnås. 

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. Sett till medianen värderas 

nedan bolag till 4,7 gånger EV/Sales på rullande tolv månader.  

Tre olika scenarier 
Prognoser för Bull, Bas- och Bearscenario 

 

Källa: Analysguidens prognoser 

ARR-prognos basscenario 
Prognos ARR, miljoner USD, 2019-2025p 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

CAGR 2020-2025
Nettoomsättning 2025 20% 38% 55%

Bull 105 MSEK

Bas 60 MSEK

Bear 29 MSEK
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Källa: Refinitiv 
Not: Samtliga siffror är i MSEK 

Ser riktkurs om 1,70 kronor i basscenario 
Vid värderingen av Divio applicerar vi EV/Sales multipeln från ovan 

jämförbara bolag. Vi har därefter applicerat en småbolagsrabatt om 

20–30 procent i våra tre olika scenarier varpå vi landar i ett motiverat 

bolagsvärde mellan 96 och 394 miljoner kronor år 2025. I vårt bass-

scenario uppgår det motiverade bolagsvärdet till 210 miljoner kronor. 

Efter nuvärdesberäkning och subtraktion av nettoskulden, vilken vi 

uppskattat till -14 miljoner kronor, landar vi i ett motiverat bolags-

värde om 145 miljoner kronor. Dividerat med antalet aktier idag, 85,6 

miljoner, uppgår värdet per aktie till 1,70 kronor. Vid nuvärdesberäk-

ningen har vi använt en riskfri ränta om 1 procent, en marknadsrisk-

premie om 6,7 procent samt en småbolagspremie om 4 procent, enligt 

en riskpremiestudie från PWC 2019. Genom en regressionsanalys 

landar vi i ett betavärde om 1,2 vilket sedan multiplicerats med mark-

nadsriskpremien. Slutsatsen blir en diskonteringsränta om 13 pro-

cent (1% +1,2 * 6,7% + 4%).  

Bolag Börsvärde Omsättning, ltm EV/Sales, ltm

24sevenoffice 973 199 3,0

Addnode 11 803 4 080 3,0

AwardIT 2 305 388 6,0

BIMobject 798 122 3,9

BuildData 348 67 4,0

Formpipe 2 073 454 4,7

Fortnox 27 238 853 32,0

Hoylu 95 32 3,6

I.A.R 1 561 355 4,4

LeadDesk 1 201 207 6,0

Lime technologies 3 955 383 11,0

Litium 222 56 3,8

Mercell 2 654 615 6,8

PatientSKY 655 196 1,8

Physitrack  816 80 8,4

Upsales 1 070 86 12,0

Vertiseit 612 104 6,8

Vitec 13 121 1 511 9,2

XMRreality 163 24 4,7

Medelvärde 3 772 516 7,1

Median 1 070 199 4,7

Divio 64 14 3,3
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Värdering av Divio, tre scenarion 

  
Källa: Analysguidens prognoser 
Not: Tabellen innehåller avrundningar  

Bear Bas Bull
Prognosticerad försäljning 2025, MSEK 29 60 105
Relevant EV/Sales-multipel 4,7 4,7 4,7
Småbolagsrabatt 30% 25% 20%
Justerad värderingsmultipel, EV/Sales 3,3 3,5 3,7
Motiverat bolagsvärde 96 210 394

Diskonteringsränta 13% 13% 13%
Nuvärde, inklusive nettoskuld MSEK 74 145 260
Nuvärde per aktie 0,9 kr 1,7 kr 3,0 kr
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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 det senaste tolv månaderna uppgick resultatet till -13,7 miljoner 

kronor. Bolaget redovisade en kassa om cirka 19 miljoner kronor vid 

utgången av första halvåret 2021 och det fria kassaflödet uppgick till 

2,65 miljoner kronor. Vi bedömer att finansieringsrisken för de närm-

aste 12 månaderna är relativt låg.  
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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: 

Erik Pilbackes 
 


