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UPPDRAGSANALYS 

Portföljinvestering i     
världens största mobilspel 
Heltäckande serviceerbjudande för spelutvecklare 
Flexion Mobiles produkt grundar sig i ett heltäckande serviceerbju-

dande där bolaget tar spelutvecklarens befintliga Android spelfil, om-

vandlar den för att möjliggöra distribuering i alternativa kanaler och 

hanterar sedan genom sitt full service erbjudande alla delar från test-

ning och uppdatering till fakturering och compliance-frågor. Bolagets 

intäkter kommer sedan från en intäktsdelning med spelutvecklaren 

där bolaget behåller ungefär 13 procent av omsättningen. Grundbul-

ten i bolagets erbjudande är en teknologi som utvecklats under de 

senaste tio åren. Teknologin kan beskrivas som en automatiserad ma-

skin som ompaketerar spelfilen och teknologin är patenterad i USA 

och inväntar patent i Europa.  

Adresserar snabbt växande alternativ marknad  
Bolagets adresserbara marknad är Android-marknaden i stort, speci-

fikt den alternativa Android-marknaden. Omkring 85 procent av alla 

mobila enheter som säljs är idag androidenheter och marknaden står 

för ungefär hälften av alla intäkterna. Största marknadsplatsen för 

spel och appar är Google Play men en växande marknad är olika typer 

av alternativa butiker. Det så kallade alternativa ekosystemet är ofta 

kopplat till specifika mobiltillverkare, exempelvis Samsung Galaxy 

App Store, ONE Store, Amazon Appstore, Huawei App Gallery och 

Xiamoi App Store. Bakgrunden till att allt fler mobilleverantörer er-

bjuder egna butiker samt att spelutvecklare vill finnas där är fler-

faldig. Alternativa appbutiker skapar en ny intäktskälla för både mo-

biltillverkare och spelutvecklare. Detta genom att de bland annat ut-

gör en möjlighet mobiltillverkare att addera mjukvara och spel till sitt 

erbjudande och därmed hålla kvar kunderna i aktörens större ekosy-

stem. Flera aktörer investerar nu kraftigt i sina egna appbutiker, nå-

got som kommer gynna Flexion den närmsta tiden.   

Kraftigt växande spelportfölj  
Bolagets spelportfölj har växt kraftigt de senaste åren och gått från att 

innehålla totalt 12 spel i slutet av juni 2019 till att innehålla 22 spel i 

slutet av september i år. Utöver dessa finns ytterligare 3 spel som bo-

laget skrivit avtal för men ännu inte lanserat. I den senaste kvartals-

rapport uppgick den genomsnittliga månatliga intäkten för de bäst 

presterande spelen, top-tier spelen, till cirka 560 000 USD per må-

nad. Vidare uppgav bolaget också att spelportföljen har cirka 40 mil-

joner USD i intäkter i Google Play per månad. Intäkter i Google Play 

används ofta som referens och en tumregel är att Flexion uppnår cirka 

10 procent av intäkterna som spelet har i Google Play med full distri-

bution i sina kanaler.   
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Källa: Bolaget, Analysguiden. 2020 och 2021 avser kalender-
åren. 

Prognoser & Nyckeltal, mgbp
2020 2021P 2022P 2023P

Omsättning 20,7 31,6 49,3 60,0
EBITDA 0,0 -0,4 1,9 3,2
Rörelseres. (ebit) -1,2 -0,7 1,6 2,9
Nettoresultat -3,8 -0,8 1,5 2,8
Vinst per aktie -0,91 kr -0,19 kr 0,36 kr 0,66 kr
Omsättningstillväxt 55,1% 52,8% 55,9% 21,7%
EBITDA-marginal 0,0% -1,2% 3,8% 5,3%
Rörelsemarginal -5,8% -2,2% 3,2% 4,8%
Vinstmarginal -18% -2% 3% 5%
P/E-tal -19,1 -92,2 48,9 26,4
EV/ebit -45,8 -79,9 34,6 19,2
P/S-tal 3,5 2,3 1,5 1,2
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Investeringstes 

Gynnas av fragmenterad marknad  
Mycket tyder på att det duopol som råder på app-marknaden håller 

på att brytas upp i takt med att allt fler alternativa appbutiker lanse-

ras. Flera faktorer ligger bakom denna utveckling. Bland annat så in-

nebär den ökade regulatoriska pressen inom Kina att allt fler kine-

siska spelutvecklare söker nya kanaler för distribution av sina spel. 

Vidare har Apples nya integritetsriktlinjer (IDFA) inneburit att fler 

utvecklare söker sig till andra kanaler där spårningsmöjligheterna är 

bättre. Den allt mer fragmenterade marknaden syns också i bland an-

nat genom Netflix satsningar på spel samt att Windows 11 kommer 

lansera stöd för Androidappar. Utvecklingen gynnar Flexion kraftigt 

och de kan fylla i viktig roll på den allt mer uppdelade marknaden.  

Kraftigt momentum i spelsigneringar  
I slutet av september tillkännagav bolaget att de nått ett nytt avtal 

med en större amerikanska spelutvecklare. Avtalet innefattar en för-

längning av sex existerande spel samt att ytterligare ett spel läggs till. 

Detta nya spel skulle troligt kunna vara Stark Trek Fleet Command, 

som enligt Sensortower genererade omkring 10 miljoner USD i intäk-

ter i Google Play under november. Utöver avtalet ovan har bolaget 

tillkännagivit totalt sex spel sedan den sista mars, varav fem redan 

lanserats. Värt att lyfta fram av dessa är exempelvis The Ants: Under-

ground Kingdom och Evony the King’s Return, två spel som både sig-

nerats och lanserats under året och som tillsammans hade intäkter i 

Google Play i november på hela 18 miljoner USD. Bolagets största 

spellansering någonsin skedde dock i december när bolaget lanserade 

Puzzles & Survival, med intäkter i Google Play i november på hela 14 

miljoner USD. Spelet lanserades i mitten av december och detta inne-

bär att bolaget på kort tid i princip dubblerat värdet på sin spelportfölj 

till 80 miljoner USD.  

Ser kraftig tillväxt i korten  
Tillväxtdrivare framöver kommer, i enligt med existerande strategi, 

främst vara fler spel till portföljen, högre intäkter och fler kanaler. Vi 

ser Flexion som väl positionerade att lyckas leverera på alla tre delar 

och ser ett symbiotiskt förhållande där större spelportfölj leder till fler 

möjliga kanaler och desto högre intäkter. Denna strategi komplette-

ras med bolagets nya fokus på bland annat alternativa marknadsfö-

ringstjänster, UA, förvärv och hybridbutiker. Detta innebär inte bara 

ytterligare starka tillväxtmöjligheter utan kan även innebära förbätt-

rade marginaler.  

Genom en DCF-värdering över prognosperioden 2021–2026 landar 

vi i ett motiverat värde på 23–30,6 kronor, på 12–18 månaders sikt. 

Vi ser Flexion som en spännande portföljinvestering mot några av 

världens bäst presterande mobilspel. Det faktum att bolaget själva 

väljer vilka spel som ska inkluderas minskas risken mot traditionella 

spelbolag, som förlitar sig på framgången i en enda titel.  

Genomsnittlig tillväxt 36 procent  
Omsättning 2019-2023P, i miljoner GBP. 2019 och 2020 avser 
kalenderår för att harmonisera med bolagets nya finansiella år. 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Växande spelportfölj driver tillväxt 
Prognos för storlek på spelportföljen, 2021-2024P, uppdelat 
efter kategori. 

 

Källa: Analysguidens prognoser 

Tilltagande lönsamhet  
Rörelseresultat, EBIT, 2019-2024P, i miljoner GBP. 2019 och 
2020 avser kalenderår för att harmonisera med bolagets nya 
finansiella år. 

 

Källa: Analysguidens prognoser  
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Om Flexion Mobile 
Flexion Mobile (Flexion, bolaget) är ett service inriktat teknikbolag 

som tillhandahåller en teknisk plattform till mobilspelsmarkanden 

för distribuering av spel genom alternativa Android-butiker. Bolaget 

grundades år 2007 och har sitt säte i London med totalt 66 anställda. 

Flexion Mobile leds av vd Jens Lauritzon som också är medgrundare 

och styrelseordförande är Carl Palmstierna. Aktien är noterad på First 

North Stockholm sedan 2018 och bolaget har vid analystillfället ett 

börsvärde kring 805 miljoner kronor.  

Historik  
Trots att bolaget kom till börsen först 2018 så har det sin start redan 

2007. Bolagets första tjänst var att leverera en Java-applikation vid 

namn Premierscores för tillhandahållet av fotbollsresultat tillsam-

mans med Hutchison 3G. Året efter lanserade bolaget en så kallad 

”wrapper” tjänst som möjliggjorde DRM tillsammans med Hutchison 

och Orange Group. En wrapper utgör kortfattat en mjukvara som 

möjliggör enkel ompackning av exempelvis en hemsida till en mobil-

vänlig applikation eller att programfilerna för en applikation från ex-

empelvis iOS kan enkelt omvandlas till en app för Android.  

Året efter, 2009, lanserade bolaget världens första ”Try & Buy” lös-

ning för Java spel och blev därmed först att kunna erbjuda en lösning 

där slutanvändare får möjlighet att testa en applikation innan köpet. 

Året därpå utvecklade bolaget världens första fullt automatiserade 

”wrapper” för Androidtelefoner. I takt med att marknaden utveckla-

des alltmer mot smartphones pivoterade bolaget för att exklusivt fo-

kusera på lösningar för Android-marknaden. Beslutet togs till följd av 

den förväntade framgången för Android i stort men även de utma-

ningar bolaget förutsåg att spelutvecklare skulle möta på marknaden.  

2012 valde Nokia Flexion för deras globala ”Try & Buy” speltjänst och 

två år efter kunde bolaget för första gången automatiskt omvandla ett 

freemium spel för distribution på den öppna marknaden. Freemium, 

en allt vanligare affärsmodell för mobilspel, innebär i stort att spelet 

är gratis vid första nedladdning men att intäkter kommer genom ex-

empelvis köp i spelet. Samsung valde Flexion som sin partner för free-

mium spel 2015 och nästa partnerskap kom 2017 tillsammans med 

Amazon. Bolagets affärsmodell går nu ut på att erbjuda spelutveck-

lare en tjänst där spel för Google Play automatiskt körs genom deras 

programvara för att möjliggöra distribuering i alterantiva Android-

butiker och erhåller sedan en marginal på spelets intäkter.  

Bolaget börsnoterades 2018 och året kännetecknades av stark tillväxt, 

erhållandet av patent i USA och ett antal nya större spel i spelportföl-

jen. 2019 innebar stark tillväxt och utökade avtal med exempelvis Hu-

waei och Xiamoi och bolaget utgör nu största distributören på den al-

ternativa androidmarknaden. Senaste finansiella året, som slutade i 

mars 2021, visade fortsatt på en starkt ökande spelportfölj och kraftig 

tillväxt i intäkterna. Bolagets topp presterande spel har nu en snittin-

täkt på över 500 000 USD per månad.  

Distributionsplattform för mobilspel 
Bolaget tillhandahåller en distributionsplattform som gör det 
snabbt, smidigt och lönsamt för spelutvecklare att lansera spel 
på alternativa android-marknader.   

 
Källa: Bolaget. 
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Marknad 
Flexion Mobile är aktiva på mobilspelmarknaden, en kraftigt växande 

marknad globalt. Värdet på den totala mobila spelmarknaden estime-

ras av bolaget till över 70 miljarder dollar. Siffran är nog i det lägre 

spannet och andra källor på nätet talar om ett totalt marknadsvärde 

på kring 90–100 miljarder dollar årligen. Marknaden har vuxit kraf-

tigt det senaste åren och mer än dubblerats i storlek de senaste tre 

åren.  

Det är även uppenbart att tillväxten inte ser ut att avstanna den 

närmsta tiden. Research & Markets talar om en väntad 11 procentig 

tillväxt årligen det kommande decenniet och ett totalt marknadsvärde 

på kring över 270 miljarder dollar till 2030. Ett antal olika faktorer 

ligger bakom den förväntade kraftiga tillväxten kommande år. Dessa 

är bland annat teknologiska framsteg i molntjänster, högre prestanda 

i mobila enheter samt ökade streamingmöjligheter till följd av utrull-

ningen av globala 5G-nät. En allt ökande andel av denna marknad ut-

görs av Free-to-Play (F2P) segmentet. F2P spel är spel som är gratis 

att ladda ner och börja spela. Spelaren kan sedan betala för att exem-

pelvis få tillgång till nytt innehåll i spelet eller ta bort reklam från spe-

let. Det finns här generellt tre typer av spelare; majoriteten betalar 

inget, ytterligare en del som gör sporadiska mindre köp samt en liten 

andel spelare som spenderar stora summor på köp i spelet.  

Bolagets adresserbara marknad är Android-marknaden i stort, speci-

fikt den alternativa Android-marknaden. Omkring 85 procent av alla 

mobila enheter som säljs är idag androidenheter, en marknad som 

uppskattningsvis står för hälften av totala värdet på marknaden och 

där intäkterna väntas växa mest. Största marknadsplatsen för spel 

och appar är Google Play men en växande marknad är olika typer av 

alternativa butiker. Det så kallade alternativa ekosystemet är ofta 

kopplat till specifika mobiltillverkare. Exempel på alternativa app- 

och spelbutiker är Samsung Galaxy App Store, ONE Store, Amazon 

Appstore, Huawei App Gallery och Xiamoi App Store. Bakgrunden till 

att allt fler mobilleverantörer erbjuder egna butiker samt att spelut-

vecklare vill finnas där är flerfaldig. Alternativa appbutiker skapar en 

ny intäktskälla för både mobiltillverkare och spelutvecklare. Därtill så 

innebär det ett sätt att enklare navigera lokala regleringar, öka för-

handlingsstyrkan samt ett sätt att enklare navigera ett allt snårigare 

regulatoriskt marknadsläge. Ett exempel på det förändrande regula-

toriska läget är förändringarna i Apple iOS som kortfattat innebär att 

användare nu aktivt måste godkänna insamlingen av data. Även den 

pågående juridiska tvisten mellan Apple och spelutvecklaren Epic Ga-

mes belyser det konstant förändrande regulatoriska landskapet, där 

Epic försökt omdirigera användare till en egen betalningslösning i 

stället för iOS. Domen blev att Apple måste justera regelverket för att 

tillåta utvecklare att ta betalt utanför App Store, något som kort där-

efter överklagades och senaste beskedet är att Apple vinner. Utfallet 

på detta är ännu osäkert men drivkrafterna är alltjämt starka för en 

växande alternativ Android-marknad.  

Kraftigt växande miljardmarknad 
Värdet på mobilspelsmarknaden uppskattas till 70–100 miljar-
der USD och väntas växa kraftigt kommande åren-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget, Research and Markets   

 

Android största marknaden   
Marknadsandel för Android och Apple iOS samt intäkter per 
operativsystem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget 

 

Adresserar alternativ marknad  
Bolagets fokusmarknad är den alternativa androidmarkanden, 
som utgör cirka 7 procent av den totala androidmarknaden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget 
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Produkt  
Flexion Mobiles produkt grundar sig i ett heltäckande serviceerbju-

dande där bolaget tar spelutvecklarens befintliga Android spelfil, om-

vandlar den för att möjliggöra distribuering i alternativa kanaler och 

hanterar sedan alla delar från testning och uppdatering till fakture-

ring och compliance-frågor.  Grundbulten i bolagets erbjudande är en 

teknologi som utvecklats under de senaste tio åren. Teknologin kan 

beskrivas som en automatiserad maskin som ompaketerar spelfilen 

för att möjliggöra distribution i andra kanaler. Teknologin är paten-

terad i USA och inväntar patent i Europa.  

Unikt holistiskt serviceerbjudande 
Grafiskt illustration av alla delarna i bolagets automatiska serviceerbjudande. Källa: Bolaget  

 

Processen går kortfattat till enligt följande. Spelutvecklaren tillhan-

dahåller en spelfil eller en speluppdatering till Flexion Mobile. Bola-

get kör denna fil genom den patenterade ompaketeringstjänsten, 

ibland benämnd som en ”wrapper”, där den automatiskt analyserar 

och läser av spelfilen. Maskinen identifierar här eventuella kodrader 

som behöver förändras och adderar de komponenter som saknas. 

Processen som helhet tar endast ett par minuter och avslutas genom 

att bolaget genomför både automatiskt och manuell kvalitetskontroll 

av den färdiga spelfilen. Spelet är därefter redo att distribueras i nya 

alternativa Androidbutiker.  

Sammantaget kan sägas att produkten består i tre huvudsakliga delar; 

tekniskt möjliggörande, tekniska förbättringar och servicehantering. 

Tekniskt möjliggörande, även kallat ”enabling”, innebär processen vi 

beskriver ovan där Flexion möjliggör distribution på nya plattformar. 

Tekniska förbättringar innebär att Flexions plattform möjliggör enkel 

och smidig uppdatering och förbättringar av befintliga spel, där bola-

get samarbetar med spelutvecklarna för att förbättra spelupplevelsen. 

Detta kan exempelvis innebära förbättrat monetarisering av spel 

samt andra tjänster för att öka spelarbehållningen. Slutligen så till-

handahåller bolaget ett antal andra servicetjänster relaterat till detta, 

såsom att upprätthålla relationer med distributionskanaler samt att 

säkerställa att lokala regleringar följs.  

 

Möjliggör enkel global distribution 
Bolagets distributionsplattform skapar ett enkelt sätt för utveck-
lare att nå global marknad.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget  
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Affärsmodell och spelportfölj  
Bolaget tillhandahåller idag sina tjänster genom en intäktsdelnings-

modell. Detta innebär att Flexion erhåller en procentandel av de in-

täkter som spelet inbringar genom respektive appbutik. Den exakta 

procentuella nivån på intäktsdelningen varierar men bolaget själva 

uppger ett mål kring 16 procent. För spelutvecklaren innebär detta 

att Flexion kostnadsfritt kör spelfilen genom deras maskin och påbör-

jar sedan distribution i de olika alternativa appbutikerna. Flexion 

mottar sedan intäkterna, efter plattformens egen intäktsandel, och 

skiftar slutligen ut ungefär 87 procent av erhållna intäkterna till spel-

utvecklaren. Bruttomarginalen har de senaste två åren legat kring 

11–13 procent för bolaget. Affärsmodellen innebär att ju större och 

mer intäktsdrivande spelet är desto bättre blir det för bolaget. En na-

turlig följd av detta är att Flexion huvudsakligen fokuserar sig mot de 

spelen på marknaden med högsta bruttointäkterna.  

Givet affärsmodellen och intäktskällan så kan Flexion driva tillväxt 

genom ett antal olika sätt. Att växa tillsammans med bolagets befint-

liga butiker är en grundläggande del i tillväxtstrategin. Här gynnas 

bolaget av den höga investeringstakten från butikernas håll, vilket in-

nebär kontinuerligt ökande distribueringsmöjligheter och en allt 

större marknad. Detta, kombinerat med den övergripande tillväxten 

för den alternativa android-marknaden, skapar en stark underlig-

gande tillväxt. Bolaget kan också, för att driva tillväxt, utöka antalet 

distributionsplattformar. Fler plattformar innebär i förlängningen att 

bolaget både stärker sin konkurrenskraft genom att kunna uppvisa ett 

bredare distributionsnätverk samt att intäktsmöjligheterna ökar för 

spelen i spelportföljen. Utöver detta så kan Flexion addera fler spel 

till sin portfölj, vilket naturligt leder till fler intäktsströmmar.  

Vilket problem löser Flexion för kunderna?  
För spelutvecklare erbjuder Flexion Mobile en kostnadseffektiv och 

enkel lösning på ett tydlig problem på marknaden. Spelutvecklare står 

ofta inför ett dilemma där större spelbutiker, som Google Play, ofta 

innebär hög konkurrens och lägre synlighet för utvecklarens spel-

portfölj. En följd av den kraftigt växande marknaden är allt hård-

nande konkurrens som gör att mer resurser behövs för att nå det ge-

nomslag utvecklare siktar på. Ett naturligt nästa steg för spelutveck-

lare blir att titta på alternativa distributionskanaler för sin spel-

portfölj. Detta val är dock förenat med ett kommersiella, operation-

ella och tekniska utmaningar och innebär ofta en hög alternativkost-

nad. Ompaketering av ett spel till en ny kanal innebär att resurser be-

höver omfördelas från kärnverksamheten till utveckling och support 

till den nya kanalen, vilket enskilt ofta inte är stor nog att motivera 

omfördelningen av resurser. Vidare är återbetalningstiden på investe-

ringen ofta längre än om motsvarande resurser hade lagts på befint-

liga kanaler. Utvecklaren står därmed inför två val; antingen satsa på 

långsiktig tillväxt som kortsiktigt negativt kan påverka befintliga dis-

tributions-kanaler eller försvara sin ställning i befintliga kanaler utan 

att ta initiativ för att långsiktigt öka tillväxten.   
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Spelportfölj  
Bolagets spelportfölj har växt kraftigt de senaste åren och gått från att 

innehålla totalt 12 spel i slutet av juni 2019 till att innehålla 22 spel i 

slutet av september i år. Utöver dessa finns ytterligare 5 spel som bo-

laget skrivit avtal för men ännu inte lanserat. Bolaget delar upp spel-

portföljen i två kategorier; top-tier spel och mid-tier spel. Bolaget sät-

ter ett antal kriterier för varje kategori men mest tongivande är totala 

intäkter per månad. Top-tier spel har intäkter på minst 140 000 USD 

per månad och mid-tier spel 40 000 USD per månad. I sin senaste 

kvartalsrapport uppger bolaget att den genomsnittliga månatliga in-

täkten för top-tier spelen i portföljen nu uppgår till cirka 560 000 

USD respektive 56 500 USD to mid-tier spel.  

Bolaget själva publicerar inte idag en sammanställd lista på samtliga 

spel i portföljen men nya spel publiceras ofta genom pressmeddelan-

den. Detta, kombinerat med att läsa annan tillgänglig information on-

line samt att titta direkt i appbutikerna, gör det ändå möjligt att bilda 

sig en relativt god uppfattning om spelportföljen. Notera att denna 

lista innehåller både befintliga spel samt nyligen lanserade spel vid 

analystillfället. Spelens mognad skiljer sig också, då ett nylanserat 

spel generellt behöver ett antal månader på sig innan större intäkts-

strömmar nås. Intäktssiffrorna avser omsättning i tusental USD i 

Google Play butiken och en generell tumregel är att kring 10 procent 

av denna når Flexion idag eller ämnar nå i alternativa appbutiker.  

I rapporten för tredje kvartalet uppgav bolaget att omsättningen i 

Google Play för befintlig spelportfölj var 40 miljoner USD. Differen-

sen mot tabellen till höger, där totala omsättningen beräknas till cirka 

50 miljoner dollar, förklaras bland annat av att Evony: The Kings Re-

turn samt The Ants: Underground Kingdom har lanserats efter kvar-

talets slut. Vidare baseras uppgifterna i tabellen på gratisuppgifer 

från Sensortower vilket skapar viss osäkerhet. Ytterligare en förkla-

ring är att tabellen till höger baseras på siffror från november och 

flera av spelen kan ha ökat eller minskat sin omsättning markant mel-

lan utgången av kvartalet och november. 

I rapporten för det tredje kvartalet uppger bolaget att spelportföljen 

just nu innehåller 5 av de 40 spelen med högst intäkter i världen, to-

talt 17 spel av de 250 spel med högst intäkter och hela 27 av de top 

500 spelen med högst intäkter. Detta sätter bolaget i en helt unik sits 

på marknaden där ingen annan tredjeparts distributör har en lika stor 

spelportfölj. Bolaget presenterar också i sina kvartalsrapporter hur 

många spel som passerat den initiala mognadsperioden. Mognadspe-

rioden innebär kortfattat att det tar ungefär 6–9 månader innan spe-

let börjar leverera de intäkter som väntas.  Av de totalt 5 spelen inom 

top-tier kategorin var samtliga förbi mognadsperioden medan 13 av 

de 17 mid-tier spelen befann sig förbi mognadsperioden. Det höga 

tempot i spelsigneringarna och lanseringarna innebär att spelportföl-

jen förändras snabbt och bolaget fokuserar på att minska tiden från 

signering till lansering. Det har redan börjat ge effekt och lanserings-

tiderna har under året sjunkit från 3–4 månader till under 2 månader 

för de senaste spelsläppen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraftigt växande spelportfölj  
Analysguidens uppskattning av innehåll och storlek på nuvarande 
spelportfölj.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Analysguiden, Sensortower  

 

 

Spel
Intäkter 

november, tUSD
Evony: The King's Return 14 000

Bowling Crew 400
Guardians of Cloudia 1 000

Game of Sultans 3 000
Illusion Connect 200

Z Day: Hearts of Heroes 700
The Ants: Underground Kingdom 4 000

King's Throne: Medieval Glory 800
Taptap Heroes 300

War & Magic: Kingdom Reborn 700
Chapters: Interactive Stories 2 000

Guns of Glory 6 000
Tales of Wind 400

Battle Warship 2 000
Gods & Glory 200

Clash of Empire 400
Legendary Game of Heroes 600

Saint Seiya awakening 600
Marvel Strike Force 6 000

Yahtzee with Buddies 3 000
Looney Tunes 700

WWE Champions 1 000
Walking Dead: Road to Survival  800

Rise of kings 1 000
Totalt 49 800
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Styrelse och ledning 
Flexion Mobile leds av vd och medgrundare Jens Lauritzon. Jens Lau-

ritzon har en lång bakgrund inom branschen och besitter ett värde-

fullt kontaktnät inom branschen och industrin. Jens Laurtizon har 

varit vd för bolaget sedan dess grundande och har tidigare arbetslivs-

erfarenhet som bland annat försäljningschef och som vd. Den andra 

grundaren, Per Lauritzon, är verksam som COO i Flexion. Per Laurit-

zon har en lång bakgrund från start-up bolag inom webb och mobil 

och har bland annat även tidigare arbetar för det svenska exportrådet. 

De båda bröderna äger tillsammans 22 procent av aktierna i Flexion 

Mobile genom det samägda bolaget Mobile Sensations LtD. Styrelse-

ordförande för Flexion är Carl Palmstierna. Carl Palmstierna har en 

lång bakgrund inom finanssektorn och har bland annat arbetat som 

vd för ABG samt inom Goldman Sachs. Han har omfattande erfaren-

het från styrelsearbete och start-up investeringar och har ett antal 

andra engagemang i för närvarande. Carl Palmstiernas ägande upp-

går till totalt 6,9 procent genom bolaget.  

I övriga styrelsen återfinns även Christopher Bergstresser, tidigare 

COO för spelbolaget Enad Global 7 och investeringschef på MTG. 

Christopher Bergstresser har en bred erfarenhet från ett antal le-

dande positioner inom näringslivet och från styrelsearbete. Styrelsen 

innehåller också Jean-Marcel Nicolai, nuvarande Head of Games och 

COO på Atari Inc. Han har därtill en bakgrund på bland annat Disney 

som Chief Product & Experience Officer. Slutligen innehåller styrel-

sen även Mikael Pawlo, med bred styrelseerfarenhet och en bakgrund 

bland annat som grundare och vd för Mr Green. Inom ledningen åter-

finns också Niklas Koresaar som CFO sedan 2014 med en bakgrund 

inom finanssektorn samt Andreas Mc Mahon, CPO sedan 2010 och 

erfarenhet från bland annat Popwire AB.  

Det totala ägandet bland styrelse och ledning uppgår i slutet av au-

gusti till ungefär 14,6 miljoner aktier, motsvarande ungefär 29 pro-

cent av utestående aktier. Merparten av dessa hålls av styrelseordfö-

rande och grundarna.  

Grundare utgör största ägare 
Antalet aktier och procentandel av aktier för personer styrelse samt personer i ledande be-

fattningar inom Flexion.  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget 

 

 

 

Antalet aktier Innehav i %

Jens & Per Lauritzon (VD och COO) 10 997 181 22,0%
Carl Palmstierna (styrelseordförande) 3 355 280 6,7%
Christopher Bergstresser (styrelseledamot) 0 0,0%
Jean-Marcel Nicolai (styrelseledamot) 0 0,0%
Mikael Pawlo (styrelseledamot) 112 000 0,2%
Andras Mac Mahon (CPO) 73 750 0,1%
Niklas Koresaar (CFO) 48 000 0,1%
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Tillväxtstrategi och konkurrens 
I vår tidigare diskussion om bolagets affärsmodell benämnde vi kort 

vilka huvudsakliga tillväxtdrivare som finns inom bolaget idag, vilka 

också utgör grunden till bolagets nuvarande tillväxtstrategi. Dessa är 

fler distributionskanaler, fler spel samt öka intäkterna från befintliga 

spel och kanaler. Dessa tre tillväxtdrivare är dock i hög grad samman-

kopplade med varandra och utgör också ett tydligt exempel på bola-

gets konkurrenskraft. Som exempel kan sägas att ju fler spel bolaget 

tar in i portföljen desto enklare blir det att knyta till sig både nya spel 

och nya distributionskanaler och detta leder i sin tur till högre intäk-

ter för spelet. Detta förhållande har också tydliga implikationer för 

konkurrenssituationen på marknaden. Få direkta konkurrenter exi-

sterar och detta har sin förklaring i att samberoendet mellan spel-

portföljen, distributionsnätverket och den tekniska plattformar 

skapar höga inträdesbarriärer. För att en ny konkurrent på mark-

naden ska kunna bygga en större spelportfölj krävs både teknologin 

samt distributionsnätverket, men distributionsnätverket i sin tur krä-

ver en bevisat stor spelportfölj. Konkurrensen i detta läge utgörs tro-

ligt av att spelutvecklarna skulle genomföra ompaketeringen själva. 

Skulle de alternativa spelbutikerna förenkla processen så till den grad 

att spelutvecklaren själv kan genomföra ompaketeringen så utgör det 

ett hot mot Flexion. Vi ser dock inte sådana indikationer på mark-

naden just nu och ser hotet från detta som minimalt.  

I takt med att bolaget växer så förenklas också säljprocessen och bar-

riärerna blir lägre för bolaget att knyta nya, större avtal. Ju mer väl-

renommerade spel i spelportföljen desto enklare blir det att skriva av-

tal för ännu större spel. Det innebär också att förhandlingskraften 

mot distributionsnätverket ökar vilket i sin tur kan öka intäktsmöjlig-

heterna. Framåtblickande undersöker bolaget flera olika möjligheter 

för att accelerera tillväxten ännu mer. Bolaget själva lyfter fram ett 

antal olika initiativ med syftet att ta vara på de stora tillväxtmöjlig-

heter som syns på marknaden idag. 

Den första av dessa är alternativa marknadsföringstjänster. Detta kan 

exempelvis utgöras av influencer-marknadsföring eller andra initiativ 

för att öka trafiken till spelen i portföljen. Denna tjänst tillhandahålls 

då troligt som ett tillval i bolagets serviceerbjudande till befintliga ut-

vecklare. Det skapar också ytterligare en intäktskälla som inte bara 

accelererar tillväxten utan också skapar starkare marginaler. Därtill 

lyfter bolaget fram hybridbutiker som ett intressant framtida område. 

Detta kan exempelvis utgöras av butiker där utvecklaren vänder sig 

direkt till konsumenten. Exempel på detta är såkallade ”pre-loadade” 

telefoner, där konsumenter får telefoner gratis eller till reducerad 

kostnad mot att ett antal appar förinstalleras på telefonen. Bolaget 

lyfter slutligen fram andra typer av användarförvärvstjänster som yt-

terligare en tillväxtdrivare. En del av strategin utgörs av förvärvsar-

bete och vi ser det som troligt att bolaget redan idag undersöker fler-

talet förvärvskandidater som kan ge dem en stark start på denna nästa 

del av tillväxtresan. 

Tre huvudsakliga tillväxtdrivare 
De tre huvudsakliga delarna i bolagets nuvarande kärnstrategi 
baseras på att öka intäkterna för de befintliga spelen och kana-
lerna, öka antalet spel i portföljen samt öka antalet distributions-
kanaler.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget   
 
 
 
 

Många möjligheter på marknaden  
Ett urval av de framtida tillväxtmöjligheter som bolaget identifi-
erat på marknaden.  

 
Källa: Bolaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M&A

Alternativ 
marknadsföring

Hybridbutiker User 
acquisition

Öka intäkter i befintlig portfölj

Öka antalet spel

Öka antalet distributionskanaler
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Finansiell historik 
Historiskt har bolaget nyttjat ett brutet räkenskapsår vilket inneburit 

ett finansiellt år som börjar och slutar i mars. Detta kommer att änd-

ras efter innevarande år men siffrorna som används nedan avser den 

tidigare rapporteringsperioden.  

Omsättningen för Flexion har ökat kraftigt sedan 2017. Bolaget har 

gått från en omsättning på cirka 2,6 miljoner GBP i årsrapporten för 

2018 till 24,4 miljoner GBP under året som slutade sista mars detta 

år. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på strax över 

111 procent årligen. Under det andra och tredje kvartalet i år har till-

växten fortsatt strakt. Totala intäkter för de två kvartalen uppgår till 

15,6 miljoner GBP, en ökning med 42 procent på årsbasis. I princip 

alla bolagets intäkter utgörs av så kallade IAP-intäkter, vilket är in-

täkter från köp som spelare genomför i appen. Bruttomarginalen se-

dan 2019 legat kring 13–14 procent. Innan detta var marginalen 

högre men jämförelser tenderar att bli missvisande då bolaget hade 

andra intäktskällor då som sedan dess har avslutats. I den senaste 

släppte kvartalsrapporten rapporterade bolaget en bruttomarginal på 

cirka 13 procent. 

Övriga operativa kostnader har ökat från cirka 2,2 miljoner GBP för 

året som slutade sista mars 2018 till 3,3 miljoner GBP för året som 

slutade i mars 2021. Operativa kostnader i kvartalen efter detta har 

uppgått till totalt cirka 2,0 miljoner GBP. Ett tecken på skalbarheten 

i bolagets verksamhet är att operativa kostnader, i procent av intäk-

terna, sjunkit från 48 procent 2019 till knappt 13 procent senaste 

kvartalet. Merparten av kostnaderna utgörs av personalkostnader och 

bolaget rapporterar totalt 66 anställda i den senaste kvartalsrappor-

ten och en total justerad personalkostnad på cirka 0,8 miljoner GBP 

för kvartalet. Organisationen hade totalt 36 anställda i mars 2018 och 

har sedan dess växt med omkring 10–15 anställda årligen.  

Bolaget har rapporterat ett justerat EBITDA-resultat, som exkluderar 

intäkter från bidrag, på mellan -2,1 och -1,5 miljoner GBP de senaste 

åren. Rörelseresultatet har varierat mellan -2,9 miljoner GBP och -

0,9 miljon GBP. Under året som avslutades i mars 2021 uppvisade 

bolaget en markant förbättrad lönsamhet och är nu i princip EBITDA-

neutrala, med ett justerat EBITDA-resultat på 0,1 miljoner GBP och 

ett rörelseresultat på -0,1 miljoner GBP. Denna utveckling har hållit i 

sig och för de två efterföljande kvartalen uppvisar bolaget ett justerat 

EBITDA-resultat på 0,1 miljoner pund med ett rörelseresultat på -0,1 

miljoner GBP.  

Bolaget har haft ett kassaflöde innan finansiering på cirka -1,3 miljo-

ner GBP år 2019, -3,3 miljoner GBP år 2020 och 2,4 miljoner GBP 

2021. De senaste två kvartalen har kassaflödet innan finansiering 

uppgått till cirka 0,4 miljoner GBP. Bolaget lämnar årets tredje kvar-

tal med en kassa på totalt cirka 15,1 miljoner GBP, stärkta efter två 

riktade emissioner under slutet av 2020. Eget kapital uppgår i senaste 

rapporten till 12,4 miljoner GBP och bolaget har inga långfristiga 

skulder för närvarande.  

Kraftig tillväxt i bagaget 
Omsättning 2017/2018 – 2020/2021, i miljoner GBP.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget 

 

Bruttomarginal stabil kring 13 % 
Bruttoresultat och bruttomarginal, Q1 2020-Q3 2021, i miljoner 
GBP och procent.  Avser kalanderkvartal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget 

 

Breakeven på EBITDA-nivå  
Justerat EBITDA-resultat och marginal Q3 2020 – Q3 2021, i mil-
joner GBP. Avser kalenderkvartal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Bolaget 
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Utveckling i närtid 
Året som avslutades i mars 2021 kännetecknades av stark tillväxt för 

bolaget. Omsättningen ökade 160 procent och bolaget uppvisade för 

första gången positivt justerat EBITDA-resultat. Året innebar totalt 

12 nya spelsigneringar och 8 nya lanseringar av spel. Bolaget stärkte 

också kassan genom två riktade emissioner mot institutionella inve-

sterare och en private placement som inbringade totalt cirka 110 mil-

joner kronor. Perioden efter detta har också varit händelserik och vi 

summerar några av de mest tongivande händelserna nedan.  

Massivt nytt avtal på plats med stor spelutvecklare  
I slutet av september tillkännagav bolaget att de nått ett nytt avtal 

med en större amerikanska spelutvecklare, vilket verkar vara Scopely. 

Avtalet innefattar en förlängning av sex existerande spel samt att yt-

terligare ett spel läggs till. Detta nya spel skulle troligt kunna vara 

Stark Trek Fleet Command, som enligt Sensortower genererade om-

rking 10 miljoner USD i intäkter i Google Play under november. Av-

talet innefattar två engångsbetalningar till utvecklaren på totalt 9 mil-

joner USD och i gengäld innebär avtalet markant förbättrade margi-

naler. Ett rimligt antagande är att marginalökningarna och storleken 

på spelen innebär att bolaget förväntar sig tjäna igen engångsbetal-

ningarna över avtalstiden som sträcker sig till åtminstone 2023.  

Högt tempo i både signeringar och lanseringar  
Utöver avtalet ovan har bolaget tillkännagivit totalt sex spel sedan den 

sista mars, varav fyra redan lanserats. Perioden har därtill inneburit 

fyra ytterligare spellanseringar av spel som omfattas av avtal som slu-

tits innan sista mars. Värt att lyfta fram av dessa är exempelvis The 

Ants: Underground Kingdom och Evony the King’s Return, två spel 

som både signerats och lanserats under året och som tillsammans 

hade intäkter i Google Play i november på hela 18 miljoner USD. Bo-

lagets största spelsignering någonsin skedde dock i slutet av septem-

ber, när bolaget tillkännagav att de nått ett avtal med 37Games för 

lansering av spelet Puzzles & Survival. Puzzles & Survival hade intäk-

ter i Google Play i november på hela 14 miljoner USD och kommer 

bidra till att markant öka värdet på bolagets spelportfölj.  

IDFA förändringar gynnar alternativa marknaden  
Tidigare i år genomförde Apple förändringar i IDFA-funktionen, som 

möjliggör för annonsörer att spåra en iPhone-användarens aktivitet. 

Förändringarna innebär att konsumenten nu aktivt måste godkänna 

att få sin information spårad till skillnad från tidigare där denna in-

ställning var standard. På kort sikt har detta inneburit att större spel-

utvecklare delvis skiftat fokus mot Android, där det fortsatt är möjligt 

med mer användaranpassad marknadsföring. I förlängningen kan 

detta innebära att även Google Play får krav på sig att genomföra 

samma förändringar. Sammantaget verkar förändringarna för en allt-

mer fragmenterad marknad och gör alternativa app-butiker mer at-

traktiva, någon som gynnar bolaget starkt.  
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Regulatorisk press i Kina 
Ytterligare en händelse som skapar starkare marknadsförutsätt-

ningar för Flexion är det ökande regulatoriska trycket på kinesiska 

spelutvecklare. Myndigheter i Kina har den senare tiden tagit en allt-

mer aktiv roll i spelbranschen och introducerat hårdare restriktioner 

för godkännande av spelpubliceringar. I förlängningen innebär detta 

att kinesiska spelutvecklare söker nya intäktskällor utanför Kina och 

söker sig till nya, alternativa kanaler för speldistribution. På lång sikt 

skapar detta ytterligare momentum på marknaden och stärker Flex-

ions framtidsutsikter.  

Stärker styrelsen med två tunga namn  
I slutet av augusti tillkännagav bolaget att styrelsen har förstärkts 

med Mikael Pawlo och Jean-Marcel Nicolai.  Mikael Pawlo är för när-

varande Head of Growth på Bokio, där han leder det internationella 

expansions- och tillväxtarbetet. Han har en bakgrund som vd och 

grundare av Mr Green, som 2008 blev uppköpt av William Hill PLC 

för kring 242 miljoner GBP. Mikael Pawlo är även engagerad i Forza 

Football, en SaaS-lösning för fotbollsklubbar med 3 miljoner aktiva 

medlemmar varje vecka, ett dataföretag samt ett NFT-projekt. Mikael 

Pawlo har bred styrelseerfarenhet och en bakgrund som bland annat 

ängelinvesterare, med innehav i omkring 30 bolag. I samband med 

hans inkludering i styrelsen köpte Mikael Pawlo också 112 000 aktier. 

Jean-Marcel Nicolai är för närvarande COO för Atari, där han ansva-

rar för att utveckla och öka spel- och distributionsportföljen. Jean-

Marcel Nicolai har bred exekutiv erfarenhet bland annat som Chief 

Product & Experience Officer på Centric Digital och Senior Vice Pre-

sident of World-Wide Product and Technology på Disney. Arbetet för 

Disney Interactive Studios innebar att han ledde ett globalt team på 

1200 personer. Han har även verkat som CPO och CTO på Atari. 

Jean-Marcel Nicolai äger inga aktier idag men innehar 125 000 opt-

ioner.  

Nya kanaler och regulatoriska strider 
Ytterligare faktorer som positivt gynnar marknadsutsikter för Flexion 

är bland annat beslutet att Microsoft kommer lansera stöd för 

Android-appar i Windows 11, genom ett samarbete med Amazon 

Appstore. Även Netflix har annonserat att bolaget kommer lansera en 

mobilspelstjänst. Båda dessa nyheter innebär fler potentiella distri-

butionskanaler för Flexion Mobile och givet den unikt starka spel-

portföljen och erfarenheterna av framgångsrik ompaketeringen så är 

bolaget väl positionerade för att gynnas av utvecklingen. Den juri-

diska striden mellan EPIC och Apple, vilket grundar sig i en vilja från 

EPIC att omdirigera kunder till egna betallösningar, är fortfarande 

under överklagande och det är svårt att säga nu vad utfallet blir. Oav-

sett vilket är det tydligt att det klassiska duopolet på marknaden, med 

Appstore och Google Play, håller på att brytas upp och få bolag kom-

mer gynnas så mycket av denna fragmentering som Flexion Mobile.   
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Prognoser  
I följande avsnitt kommer vi att resonera oss fram till rimliga progno-

ser för den finansiella utvecklingen för Flexion de kommande fem 

åren. Prognoserna kommer sedan ligga till grund för en värderingen 

där vi genomför en DCF-värdering som vi kompletterar med en rela-

tiv värdering.   

Nettoomsättning 
För att landa i rimliga prognoser för nettoomsättningen måste vi först 

fastställa vilka faktorer som påverkar nettoomsättningen över tid. Ne-

dan följer de huvudsakliga faktorerna vi behöver beakta i detta arbete: 

 Marknadstillväxt  

 Tillväxt av spelportföljen 

 Tillväxt i intäkt per spel 

 Tillväxt i distributionskanaler 

 Nya intäktsströmmar                                                                                                        

Marknadstillväxt 
Om vi först tittar på marknadstillväxten så är ett rimligt första steg att 

befästa hur starkt den underliggande tillväxten på marknaden är. Ett 

rimligt antagande bör vara att bolaget ska växa minst lika snabbt som 

marknaden som helhet. Det är mer sannolikt att Flexion, givet deras 

exponering mot endast de bäst presterande spelen i världen, växer 

ännu snabbare än marknaden som helhet. Det ger oss ändå en grund 

att stå på när vi går vidare i prognosarbetet. I avsnittet om marknaden 

ovan så benämnde vi en tillväxt för mobilspel i stort på kring 11 pro-

cent årligen fram till 2030. Goldstein Market Intelligence rapport 

”Global Android Market Forecast 2030” talar om en genomsnittlig 

tillväxt närmare 16 procent fram till 2030. Givet att den alternativa 

marknaden ser ut att växa allt snabbare samt Flexions unika position 

får oss att anta en tillväxttakt i det högre spannet. Vi landar därmed i 

en grundtillväxt över prognosperioden på 16 procent årligen. Att bo-

laget minst växer i takt med marknaden är en grundläggande förut-

sättning och utgör endast en utgångspunkt för oss att räkna på. Det 

innebär att, allt annat lika, så bör Flexion växa 16 procent årligen över 

prognosperioden. En tillväxt under detta hade inneburit att bolaget 

tappar marknadsandelar, vilket vi inte ser som troligt i detta läge.  
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Tillväxt av spelportföljen  
Nästa stora faktor att beakta blir hur pass snabbt vi tror att bolagets 

spelportfölj kommer växa de kommande åren. Här kan vi börja med 

att titta på historisk data för att få en uppfattning av både antalet nya 

spel som väntas tillkomma och storleken på dessa. Nedan är en graf 

över det totala antalet spel i bolaget spelportfölj från Q2 2019 till Q2 

2020: 

Historisk tillväxt i spelportföljen Q2 2019-Q3 2021 
Totala antalet spel i portföljen, fördelat efter Mid-tier och Top-tier, Q2 2019 – Q3 2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget 

Som vi kan se ovan så har bolaget adderat ungefär fyra spel årligen 

och merparten av tillväxten har skett inom ”Mid-tier” spelen. I rap-

porten för det tredje kvartalet uppger bolaget att ytterligare fem spel 

finns i pipelinen för lansering, varav fyra av dessa är top-tier spel. Två 

av dessa är rimligtvis Evony The King’s Return och The Ants: Under-

ground Kingdom, som lanserats under oktober och november, samt 

Puzzles & Survival, som lanserades i december. Icke lanserade spel 

just nu, efter dessa, får vi till två spel. Dessa är Mahjong Treasure 

Quest och det nya spelet inom ramen av Scopely-avtalet, vilket antas 

vara Star Trek Fleet Command. Vi antar därmed att bolaget lämnar 

Q4 med totalt 25 spel i portföljen. Detta resulterar i en tillväxt med 

fem spel på årsbasis, vilket ser fullt rimligt ut. Framåtblickande tror 

vi att tillväxten kommer ligga på fem spel kommande år och därefter 

fyra spel årligen för bolaget, i linje med tidigare tillväxt. Trots kraftigt 

momentum antar vi att spel också försvinner löpande till följd av för-

ändrade spelarvanor i en marknad som generellt kännetecknas av 

snabb förändring och fyra spel årligen ser därmed rimligt ut.  Top-tier 

spelen utgör ungefär 22 procent just nu av totala spelportflöjen och vi 

antar att det, över tid, kommer öka till att utgöra ungefär en tredjedel 

av portföljen. Detta är också i linje med bolagets go-to market stra-

tegi. Våra antaganden ger oss följande prognoser för spelportföljens 

storlek 2021–2026: 

 

 

 

6 5 5 5 6
8 7 6 5 5

6 7 7 8
10

11 13
13 15

1712 12 12
13

16

19
20

19
20

22

0

5

10

15

20

25

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021

Top-tier Mid-tier



Flexion Mobile  

 

Analysguiden 
21 december 2021 

 

15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Analysguiden  

Tillväxt i intäkt per spel  
Nästa faktor vi behöver beakta är hur intäkterna per spel utvecklas 

över tid. Bolaget har uppvisat en förmåga att signera allt större spel 

till spelportföljen och vi antar att denna utveckling kommer fortsätta 

även framöver. Vid den senaste rapporten rapporterade bolaget en 

genomsnittlig intäkt för top-tier spelen på 558 429 USD och för mid-

tier spelen 56 524 USD. Top-tier spelen står idag för omkring 80 pro-

cent av de totala intäkterna för bolaget och vi antar att de fortsatt 

kommer vara tongivande under prognosperioden. Det senaste året 

har intäkterna per top-tier spel ökat från 393 086 USD; motsvarande 

ungefär en tillväxt på 42 procent. Tillväxten för mid-tier spelen har 

varit ungefär 7,5 procent. Nedan ses en graf över utvecklingen för top-

tier spelen sedan Q2 2019: 

Intäkter per top-tier spel Q2 2019-Q3 2021 
I tusental USD. Procentsiffrorna avser tillväxten mellan Q2 2019 och Q2 2020 samt Q2 2020 

och Q2 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Givet de flertalet stora top-tier signeringarna i närtid så ser det inte 

orimligt ut att bolaget fortsätter öka intäkterna per spel den kom-

mande perioden. Det är svårt att sia exakt om hur intäkterna per spel 

kommer att utvecklas över tid då ett antal faktorer spelar in som ex-

empelvis hur länge spelet varit på marknaden, antal kanaler det är 

distribuerat på och dylikt. Givet de senaste två årens utveckling så ser 

det ändå rimligt ut att förvänta sig en tillväxt på åtminstone 15 pro-

cent årligen över tillväxtperioden i snittintäkterna. Vi antar sedan att 
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intäkterna för mid-tier spel ökar i linje med senaste året, omkring 5 

procentenheter per år. Detta kan anses synnerligen lågt givet histo-

riska utvecklingen men anser vi ändå rimligt då det ger oss viss säker-

hetsmarginal samt det tar i beaktning att bolaget växer från större 

storlek just nu. Det ger oss följande prognos för intäkter per top-tier 

spel och mid-tier spel 2022–2026: 

Prognos för intäkt per spel 2022P-2026P 
Prognos för snittintäkt per spel i tusental USD, fördelat på top-tier och mid-tier, 2022-2026P.  

Källa: Analysguiden 

Tillväxt i distributionskanaler 
Nästa faktor att ta i beaktning är hur bolagets tillväxtkanaler förvän-

tas växa över tid. De huvudsakliga kanaler idag som bolaget distribu-

erar sina spel i är Samsung Galaxy App Store, One Store, Amazon 

Appstore, Huawei App Gallery och Xiaomi App Store. Utöver dessa 

finns en uppsjö av mindre, alternativa androidbutiker men i dagsläget 

inga nämnvärda större alternativ. På sikt ser vi snarare alternativa 

distributionskanaler som exempelvis Windows 11 butiken, Netflix 

butiken och andra nya initiativ som möjliga. Det är svårt i detta läge 

att sia om huruvida bolaget kommer knyta till sig nya distributions-

kanaler eller inte men ett rimligt antagande vore i alla fall att prognos-

perioden åtminstone bör innebära 1–2 nya distributionskanaler. Vi-

dare ser vi det som troligt att, i takt med att Flexions växer sig allt 

större, bolaget kommer kunna förhandla fram mer fördelaktiga vill-

kor gentemot distributionsplattformarna. Detta antar vi i förläng-

ningen får effekten av ökad intäktspotential inom spelportföljen. 

Detta, kombinerat med en generellt tillväxt för alternativa android-

butiker, skapar en tvåstegsraket i tillväxten. 

Antalet distributionskanaler samt deras tillväxt påverkar våra pro-

gnoser i form genom att vi justerar den förväntade tillväxten i snittin-

täkterna på spelen. Resonemanget bakom detta är att ju fler och 

större distributionskanaler desto högre intäkter per spel. Exakt hur 

mycket vi ska lägga på blir svårt att säga men vi landar i att tre pro-

cents extra tillväxt årligen låter rimligt. Detta innebär att vi justerar 

upp den förväntade tillväxten i intäkterna för både top-tier spel till 18 

procent och mid-tier spel 8 procent för att reflektera tillväxt i både 

antalet distributionskanaler samt befintliga kanalers tillväxt.  
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Prognos för intäkt per spel efter tillägg 2022P-2026P 
Prognos över intäkt per spel i tusental USD, fördelat på top-tier och mid-tier, efter 3 procents 

tillägg till följd av ökad distribution. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Analysguiden 

Nya intäktsströmmar 
Den sista faktorn vi behöver beakta i våra prognoser är hur de fram-

tida tillväxtinitiativen kan komma att påverka bolagets intäkter. 

Framför allt tänker vi här på exempelvis de användarförvärvs- och 

marknadsföringstjänster som bolaget på sikt kan komma att addera 

till sitt erbjudande. Detta har potential att både ge ytterligare en 

skjuts i tillväxten och påverka bolaget i form av expanderande margi-

naler. Visserligen har bolaget redan nu börjat anställa personal som 

arbetar med nya initiativ men inget konkret har ännu kommunicerats 

ut till marknaden. Tills vidare är alltså de nya initiativen svåra att 

räkna på men vi väljer ändå att inkludera viss påverkan på tillväxten 

från dessa i våra prognoser. Detta gör vi nu genom att addera 2–4 

procents tillväxt på våra prognoser för 2022 och framåt. I takt med 

att det blir tydligt vilka nya initiativ bolaget genomför samt hur in-

täktsströmmarna ser ut från dessa kommer vi att justera våra anta-

ganden. 

Sammanfattning omsättningsprognoser 
Slutligen adderar vi till dessa våra omsättningsprognoser för inneva-

rande året. Bolaget är i färd med att förändring sin rapportering för 

att harmonisera bokföringsåret med kalenderåret. Detta innebär att 

när bolaget stänger böckerna för 2021 kommer året endast innefatta 

tre kvartal då första kvartalet redan rapporterats i förra årsrapporten. 

Hittills i år uppgår omsättningen till 15,6 miljoner GBP, en ökning 

med 42 procent på årsbasis. Inför årets sista kvartal antar vi en om-

sättning på cirka 9,4 miljoner GBP. Detta baserar vi på våra antagan-

den ovan kring det totala antalet spel vid årets slut och bibehållen 

snittintäkt. Våra intäktsprognoser inkluderar också en 25 procents 

säkerhetsmarginal, för att reflektera olika mognadsperioden i spelen 

vilket innebär fördröjning i intäkterna från nytt spel. Vi räknar med 

en omsättning på 25 miljoner GBP för april-december i år. För kalen-

deråret landar omsättningen på 31,6 miljoner GBP. Detta ger oss föl-

jande sammanfattande intäktsprognoser för 2021P – 2026P: 
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Prognos för intäkter 2021P-2026P  
Analysguidens prognoser för omsättning i miljoner GBP 2021P-2026. Notera att 2021 avser 

kalenderåret 2021 och ej rapporterat omsättning som vi antar landar på 25 miljoner GBP. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Analysguiden 

Kostnader  
I nästa steg behöver vi hitta rimliga prognoser för bolagets kostnader. 

Det första vi tittar på är de direkta kostnaderna. Bolaget har senaste 

åren uppvisat en bruttomarginal kring 13–14 procent. Flexion har 

kommunicerat ett mjukt mål om en bruttomarginal kring 16 procent. 

Vi ser det som troligt att målet på 16 procent kan nås men det isåfall 

ett par år bort. I detta läge antar vi över lag att bolagets marginaler 

kommer hålla sig relativt stabila. I ett läge där bolaget fokuserar på 

att öka storleken på sin spelportfölj och fortsätta växa kraftigt ser vi 

inte det som troligt att bolaget kommer fokusera på att expandera 

marginaler i närtid.  

Nyligen nådde bolaget break-even på EBITDA nivå vilket pekar på att 

kritisk massa nåtts. Vi ser också att de nuvarande nivåerna i intäkts-

delningen bör utgöra en viktig del i affärscase mot potentiella kunder 

och för stor expansion i marginalerna skulle kunna skada erbjudandet 

i stort. Vi ser det som troligare att bolagets marginaler successivt kan 

öka marginellt till följd av ett utökat serviceutbud och att bland annat 

de nya tillväxtinitiativen som bolaget lyft fram kan ha en påverkan 

här. Dock ser vi att det förnyade avtalet med Scopely, som i sin tur 

innebär ökade marginaler, kommer få genomslag på marginalerna 

över de kommande åren. För årets första tre kvartal så uppgår brut-

tomarginalen hittills till cirka 12,6 procent. Vi antar att bolaget avslu-

tar året med en bruttomarginal på strax under 13 procent. Vi antar 

sedan en expansion i marginalerna till cirka 14 procent 2022 för att 

sedan se en ökning med ungefär en halv procent årligen till 2026, vil-

ket innebär en bruttomarginal 2026 på kring 16 procentenheter.  

 

 

 

 

31,6

49,3
60,0

83,9

107,9

145,7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2021P* 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P



Flexion Mobile  

 

Analysguiden 
21 december 2021 

 

19
 

Vi tittar sedan på de övriga operativa kostnaderna för bolaget. Det 

senaste kvartalet uppgick de operativa kostnaderna till strax över 1,0 

miljon GBP. Merparten av dessa, 65–70 procent, utgörs av personal-

kostnader. Detta förhållande stämmer också när vi kikar på 2021 som 

helhet, där operativa kostnader totalt uppgår till 3,0 miljoner GBP 

och personalkostnader utgör 2,0 miljoner GBP av dessa. Antalet an-

ställda har gått från omkring 30 anställda 2018 till 66 vid utgången 

av det senaste kvartalet, en relativ modest ökning givet en nära tio-

dubbling i intäkterna. Sedan slutet av mars i år har bolaget ökat från 

58 till 66 anställda. Antalet anställda just nu, 66, överensstämmer 

med den tidigare guidningen från bolaget om en ”headcount” på 64–

66 till slutet av mars 2022. Rimligtvis bör bolaget fortsätta växa fram-

över, särskilt betraktande de nya tillväxtinitiativ som finns runt hör-

net. Däremot bör vi inte förvänta oss några allt för kraftiga ökningar 

i personalstyrkan givet den i stort skalbara affärsmodellen. Vidare fo-

kuserar bolaget på att förbättra kvaliteten på spelportföljen genom 

signering av större spel, vilket innebär högre intäkter till en låg mar-

ginalkostnad.  

Historiskt har den årliga ökningen i personalstyrkan varierat mellan 

4 och 8 personer om vi räknar in innevarande år. Vi landar i att 8 

känns som en rimlig siffra och vi antar alltså denna tillväxt efter in-

nevarande år, som vi väntar oss slutar på 66 anställda. Kostnaden per 

anställd räknar vi till ungefär 50 000 euro, i linje med historiska vär-

den. Utöver detta prognostiserar vi övriga operativa kostnader till 

cirka 1,2 miljoner GBP innevarande år. Därefter räknar vi för enkel-

hetens skull en ökning i dessa på cirka 10 procent årligen. Vi räknar 

också med avskrivningar/nedskrivningar på ungefär 0,3 miljoner 

GBP årligen.  

Dessa antaganden ger oss följande prognoser för kostnaderna 2021P 

– 2026P, i miljoner GBP: 

Kostnadsprognoser 2021P-2026P 
Prognoser för personalkostnader, övriga kostnader och avskrivningar/nedskrivningar 2021P-

2026P, i miljoner GBP.  
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Risker 
Flexion står inför ett antal risker på både kort och lång sikt som måste 

beaktas. Först och främst finns det ett antal hot på marknaden. Trots 

att marknaden blir alltmer fragmenterad dominerar fortfarande ett 

fåtal större aktörer. Risken finns att, med tiden, marknaden konsoli-

deras till några få aktörer vilket skulle riskera bolags affärsmodell. Vi-

dare så finns också en risk att de alternativa butikerna förändrar sina 

processer vilket gör själva ompaketeringsarbetet både billigare och 

snabbare, vilket också hade skadad bolagets erbjudande. Själva spel-

marknaden är snabbrörlig och konsumentbeteenden förändras 

snabbt. Detta innebär att värdet på spelportföljen kan förändras has-

tigt och det ställer krav på en lättrörlig och snabb organisation som 

kan hantera detta. 

Marknaden i stort kännetecknas också av snabba regulatoriska för-

ändringar, vilket i stort hittills gynnat bolaget men kan också skapa 

negativa effekter och osäkerhet. Spelen distribueras på en global 

marknad vilket innebär att bolaget har sina intäkter i ett antal olika 

valutor, vilket skapar en valutarisk.  

Själva värderingen vilar på prognoser om framtiden vilket alltid 

skapar stor osäkerhet. Vi försöker bemöta denna genom använd-

ningen av säkerhetsmarginaler samt genom att vara konservativa i 

våra antaganden. Risken existerar ändå att utfallet skiljer sig markant 

från prognoserna vilket i sin tur får stor påverkan på värderingen.   

Bolaget är ännu inte lönsamt på sista raden vilket alltid skapar en 

riskfaktor, dock är bolaget välfinansierade med en stark balansräk-

ning vilket minskar risken. Vidare ser vi en vändning till lönsamhet 

inom kort, vilket ytterligare mildrar denna risk. Bolaget befinner sig i 

en spännande tillväxtfas och har ett antal nya initiativ på horisonten. 

Detta har möjlighet att accelerera tillväxten men innebär också en 

risk. Skulle exempelvis förvärv genomföras är det svårt att sia utfallet 

och risken existerar alltid för svällande kostnadsmassa och utebliven 

tillväxt.  
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Värdering 
Sammanfogar vi prognoserna ovan får vi följande prognoser för den 

finansiella utvecklingen för Flexion Mobile 2021-2026P: 

 

* Rapporterat resultat för 2021 kommer vara något lägre till följd av förändrat finansiellt år. 
Siffrorna avser Q1-Q4 2021. Källa: Analysguiden 

Genom att ta avstamp i våra prognoser ovan genomför vi sedan en 

DCF värdering av Flexion för prognosperioden 2021P-2026P. Vi in-

kluderar därtill ett terminalvärde samt en exit-multipel. Diskonte-

ringsräntan sätts till 10 procent. Detta baseras bland annat på en sys-

tematisk riskpremie på 7 procent, en storleksrelaterad riskpremie på 

2,5 procent och en evighetstillväxt på 3,5 procent. DCF-värderingen 

genomförs med en tidshorisont på 12–18 månader.  

DCF-värdering av Flexion Mobile  
DCF-värdering av Flexion Mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Analysguiden 

 

Resultaträkning (mGBP)
2021P* 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Nettoomsättning 31,6 49,3 60,0 83,9 107,9 145,7
Kostnad sålda varor -27,5 -42,4 -51,3 -71,4 -91,2 -122,4
Bruttoresultat 4,1 6,9 8,7 12,6 16,7 23,3
Övriga operativa kostnader -4,5 -5,0 -5,6 -6,1 -6,7 -7,2
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -0,4 1,9 3,2 6,5 10,1 16,1
Avskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Rörelseresultat (EBIT) -0,7 1,6 2,9 6,2 9,8 15,8
Finansnetto 0 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -1 2 3 6 10 16

Skatter -0,1 -0,1 -0,1 -0,9 -1,5 -2,4
Nettoresultat -1 1 3 5 8 13

Riskfri ränta 0,5%
Systematisk risk premie 7,0%

Småbolagspremie 2,5%
WACC 10%

CAGR 2021-2026 36%
Slutvärde, mgbp 148,4

Enterprise Value, mgbp 112
Kassa,mgbp 15,0

Långfristiga skulder,mgbp 0,0
Börsvärde, mgbp 127,2

Säkerhetsmarginal 0-25%
Antal utestående aktier, milj. 50,0

Motiverat värde per aktie, SEK 23-30,6
Senaste värde, 2021-12-117 14,80

Uppsida/nedsida 55-107%
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Relativ värdering 
För att rimlighetskontrollera vår DCF-värdering gör vi också en rela-

tiv jämförelse mot liknande bolag. Då bolaget har få direkta konkur-

renter och en unik position på marknaden så är det svårt att hitta lik-

nande bolag att jämföra mot. Vi har dock valt att jämföra bolaget mot 

ett urval att noterade företag i Norden aktiva inom mobilspel. Det 

finns argument för att jämföra Flexion med B2B mjukvaruföretag i 

stort men bolaget utgör i vår mening i grund och botten en portföljin-

vestering mot mobilspelsmarknaden i stort. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Bolagens finansiella rapporter, Avanza, Refinitiv  

Givet att Flexion ännu inte uppvisar vinst tittar vi på P/S-multipeln i 

detta läge. Det är i vår mening mer rättvisande i en expansiv tillväxt-

fas likt den bolaget befinner sig i och passar branschen i stort. Medi-

anen för alla jämförelsebolag på P/S multipeln är 3 med ett medel-

värde på 8,2. Vår DCF-värdering ovan på 18 månaders sikt implicerar 

en P/S värdering på 2023 års siffror på strax under 2, vilket ser fullt 

rimligt ut med basis i jämförelserna ovan. Det ligger också relativt i 

linje med hur Flexion har värderats sedan några ungefär ett och ett 

halvt år tillbaka. Tittar vi i stället på medianen för P/E multipeln på 

endast de lönsamma bolagen landar vi i en multipel på cirka 29. Givet 

prognoserna på ett nettoresultat på 3 miljoner GBP år 2023 innebär 

detta en ett implicerat motiverat värde kring 18 kronor. Det är dock 

värt att poängtera att än ännu högre P/E värdering ser trolig ut givet 

den starka tillväxttakten och det faktum att bolaget precis står inför 

en vändning till vinst.  

Motiverat värde 
Den relativa jämförelsen ger oss tillförsikt i vår DCF-värdering och vi 

sätter det motiverade värdet till 23–30,6 kronor, på 12–18 månader 

sikt. Tydligaste triggers vi ser i närtid kommer vara fortsatt starkt mo-

mentum i nya spelsigneringar, en lansering av nya tillväxtinitiativ 

samt att bolaget fortsätter uppvisa positiva EBITDA-resultat. Vi ser 

störst risk i förändrade marknadsförutsättningar, svällande kost-

nadsbas samt att spelsigneringar inte får det genomslag som förvän-

tas. Vi ser fram emot att följa Flexions resa och det är uppenbart att 

bolaget har en unik position på en kraftigt växande marknad med stor 

tillväxtpotential på horisonten.   

Bolag Börsvärde, miljoner 
lokal valuta

Land Omsättning 
R12, miljoner

EBITDA R12, 
miljoner

Vinst 
R12, 

P/E P/S

Stillfront 17 133 Sverige 5537 1853 586,0 29,2 3,1

G5 Entertainment 3 220 Sverige 1326 313 189,9 17,0 2,4

MAG Interactive 682 Sverige 325 57 7,0 97,0 2,1

Rovio 523 Finland 277 50 26,8 19,5 1,9

Nitro Games 410 Sverige 19 -30 -35,8 -11,4 22,1

Qiiwi Games 177 Sverige 81 -8 -11,1 -16,0 2,2

Wicket Gaming 155 Sverige 4 -8 -8,2 -19,0 35,2

Gold Town Games 99 Sverige 26 7 0,3 343,2 3,9

Jumpgate 95 Sverige 32 -6 -12,8 -7,4 3,0

5th Planet Games 90 Norge 7 -29 -26,3 -3,4 12,8

Next Games 28 Finland 25 -1 -4,1 -6,7 1,1

Medel, jämförelsebolag 2 056 696 200 64,7 40,2 8,2

Median, jämförelsebolag 177 32 -1 -4 -3 3

Motiverat värde: 23–30,6 kronor 
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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. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
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