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Hög förväntad 

avkastning      

 

FrontOffice är ett investmentbolag med fokus på turnaround- och tillväxtinvest-

eringar. Turnaround innebär att man vänder bolag från en negativ nedåtgående 

trend, till att visa ett positivt resultat. Den förväntade avkastning i turnaround-

case är hög, liksom risken.  

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (FrontOffice, bolaget 

eller FO) investerar i små och medelstora onoterade och listade 

företag. Investeringar görs i turnaround-case och i tillväxtbolag. 

Genom de helägda dotterbolagen KROSS och Svensk Företagsrekonstruktion 

(SFR) som hjälper företag med obeståndsproblematik (konsultverksamhet), 

genomlyser koncernen en stor mängd företag som är i behov av turnaround. 

Företag, vilka FrontOffice får direktinsyn i och då kan välja ut de företag de anser 

ha potential för en stor värdeökning och investera i dem. 

I bolagets portfölj finns även tillväxtbolag med fokus på Fintech som möjliggör 

snabbare, säkrare och mindre kostsamma pengaflöden relativt många av dagens 

system. Detta sker genom att arbeta med blockkedjor. Investeringarna utgörs av 

bolagen FTCS och Quickbit som båda har goda förutsättningar att befästa sig på 

sina respektive marknader. FTCS:s avtal med Banko BS2 med ett värde upp till 

300 miljoner kronor per år påvisar detta. QuickBit är ett svenskt, publikt Fintech-

bolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain. Vår bedöm-

ning är att värdeökningen på investeringen i FTCS närmar sig 100 procent. 

Således har innehav i Fintech hittills varit mycket bra investeringar. 

I en ansats att värdera FrontOffice har vi summerat värdet på koncernens affärs-

områden; (i) investerings- och (ii) konsultverksamheten. I basscenariot utgör 

investeringsportföljen cirka 81 procent av summan/rörelsevärdet. För att komma 

fram till ett värde per aktie har vi från summan subtraherat koncernens nettoskuld 

och koncerngemensamma kostnader för nästa 12 månader. Genom denna metod 

beräknas ett motiverat värde per aktie om 2,6 kronor för de kommande 6 - 12 

månaderna i ett basscenario. Det motsvarar en substansrabatt på 5 procent relativt 

vårt bedömda substansvärde på portföljen. Genomsnittlig substansrabatt bland 

listade investmentbolag är 9 procent. Avvikelsen mot genomsnittet motiveras av 

värdet i konsultverksamheten. 

Utfall och prognoser, basscenario 

          

MSEK 2017 2018P 2019P 2020P 

Nettointäkter, FO 10,1 11,3 11,9 12,1 

Rörelsekostnader, FO -13,1 -17,4 -15,4 -15,4 

Nettosubstansvärde per aktie   2,8     

Motiverad substansrabatt   -5%     

Källa: FrontOffice och Jarl Securities (prognoser) 
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Datum: 7 december 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: FrontOffice Nordic AB (publ) 

Lista: NORDIC MTF 

Vd: Johan Lund 

Styrelseordförande: Tommy Ekholm 

Marknadsvärde: 43 MSEK 

Senast: 1,5 SEK 

Kort om 

FrontOffice: 

FrontOffice investerar i Turnaround-case. 

och i tillväxtbolag. Investeringsverksamheten 

kompletteras med konsultverksamhet.  

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

KROSS-plattformen och SFR ger bolaget en 

unik insyn i potentiella Turnaround-invest-

eringar. SFR har ett bra track record i term-

er av lyckade företagsrekonstruktioner. Det 

skapar goda förutsättningar för tillväxt.  

 

Bolagets fokus på tillväxtbolag inom Fintech 

är intressant då detta område växer snabbt. 

Hittills är vår bedömning att bolaget 

investeringar inom området varit goda. 

 

FrontOffice är ett alternativ för investerare 

som vill få exponering mot onoterade bolag 

inom Fintech. 

 

Risker och 

svagheter: 

Bolagets rörelsekapital är begränsat och en 

nyemission går inte att utesluta. Bolaget har 

dock en outnyttjad kreditlina om 20 miljoner 

kronor och investeringsavtal om 52 miljoner 

kronor, avsedda att finansiera rörelsen 

liksom ytterligare investeringar.  

 

Medel att investera är begränsat. Det inne-

bär att bolaget i dag kan gå miste om poten-

tiella nya investeringar.  

 
Bolagets begränsade finansiella resurser 

utgör även en risk för befintliga innehav då 

flera av dessa sannolikt kommer att behöva 

ytterligare kapital. Om inte FO kan förse 

dem med detta riskerar bolaget att bli 
utspädda.  

 

Intäkterna i SFR föll kraftigt under 2017. 

 

  

Värdering: Bear 

1,9 kr 

Bas 

2,6 kr 

Bull 

3,0 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Bolagets vd Johan Lund grundade bolaget 2013. 

Inriktningen i bolaget har sedan start varit att rädda 

bolag i obestånd, men har på senare tid även adderas 

investeringar i tillväxtbolag. Investeringarna som hittills 

realiserats har gjorts med bra procentuell vinst. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Vd Johan Lund är även bolagets största ägare. Det ger 

honom ett finansiellt initiativ att agera i aktieägarnas 

intresse.  

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget hade per 30 september 2,2 miljoner kronor i 

kassan. Verksamheten bränner betydligt mer än så. 

Samtidigt har bolaget har en kreditlina om totalt 20 

miljoner kronor som avser finansiera rörelsen liksom 

utveckling av innehav. Bolaget har också ett 

investeringsavtal med GEM som möjliggör för bolaget att 

få in kapital om totalt 52 miljoner via riktad nyemission.  

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Bolagets investeringar har alla hög risk men så är också 

den förväntade avkastningen betydande. Förändrat 

marknadsläge och ökade konkurser innebär ett ökat 

inflöde för turnaround-verksamheten och således 

möjligheter för fler investeringar. Vi ser stor potential i 

innehavet FTCS att fortsätta driva värdet på FrontOffice. 

Även Quickbit är intressant. En listning och en snabb 

värdestegring kan bli fallet liksom en reducerad 

likviditetsrisk.  

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Risken i bolagets investeringar är som tidigare nämnt 

hög. Majoriteten av innehaven kommer också behöva 

ytterligare finansiering från dess ägare. Den publika 

insynen i bolagets onoterade innehav är begränsad. 

Vidare bedömer vi att diversifieringen i portföljen är låg. 

Vi uppskattar att FTCS utgör drygt 72 procent av 

portföljvärdet som i sin tur uppskattas utgör 81 procent 

av rörelsevärdet. 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Investment Case 
FrontOffice (bolaget, FrontOffice, FO eller koncernen) är ett investmentbolag med 

fokus på turnaround- och tillväxtinvesteringar. Koncernens verksamhet inkluderar 

(i) en konsultverksamhet inom företagsrekonstruktion och (ii) en investerings-

verksamhet. Vår bedömning är att investeringsverksamheten i dag utgör cirka 81 

procent av koncernens rörelsevärde (EV). Resterande 19 procent utgörs av värdet 

på konsultverksamheten. Samtidigt skall noteras att konsultverksamheten har en 

mycket viktig roll då den ger bolaget en unik möjlighet att hitta potentiella 

turnaround-investeringsmöjligheter. 

Lejonparten av värdet i investeringsportföljen är hänförbar till bolagen FTCS och 

Quickbit. De båda har utvecklat nästa generationens system för administration av 

pengaflöden och betalningar. Systemen är byggda kring blockchain-teknik som av 

många förutspås vara den teknik som nästa form av värdebärare är byggda på. 

Det med ökad e-handel liksom landsöverskridande pengaflöden samt affärer online 

mellan konsument och handlare. Vidare har de både företagen väl utformade 

strategier för hur de skall placera sina respektive produkter på marknaden. FTCS 

har valt att nischa mot specifika behov liksom utvalda geografiska marknader för 

att sedan växa utåt. Samma gäller QuickBit är ett svenskt, publikt fintechbolag 

som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global 

marknaden. Detta bör rimligtvis ge dem en konkurrensfördel jämtemot den hårda 

konkurrensen. Med detta sagt tror vi att bolagets innehav inom Fintech kan driva 

värdet i FrontOffice. 

Samtidigt hade FO en tunn kassa om 2,2 miljoner kronor per 30 september 2018. 

Dock har FO en kreditlina om upp till 20 miljoner kronor. Denna skall finansiera 

rörelsen liksom nya investeringar, alternativt kapitaltillskott till befintliga innehav. 

Bolaget har också ett investeringsavtal om totalt 52 miljoner kronor (mer detta 

avtal längre ner).  

I ett basscenario beräknas ett motiverat pris per aktie till 2,6 kronor vilket mot-

svarar en substansrabatt om 5 procent mot det NAV som vi anser motiverat. Aktie 

handlas i dag till en substansrabatt om 46 procent. Samtidigt kan mycket hända i 

innehaven som kan skapa förändringar i det motiverade värdet, upp liksom ner.  

I ett bull-scenario beräknar vi ett motiverat värde om 3,0 kronor motsvarande en 

substansrabatt om 5 procent. I bear-scenariot beräknas ett motiverat värde per 

aktie till 1,9 kronor och en substansrabatt om 7 procent.  
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Om FrontOffice 
FrontOffice med dotterbolag grundades år 2013 av vd Johan Lund som i dag, 

privat och via bolag, äger totalt 20,3 procent av aktiekapitalet och 52,5 procent av 

rösterna. Johan Lund har studerat ekonomi och juridik vid Stockholms Universitet 

samt Lunds Universitet mellan år 2000 och 2004. Se Johans CV till höger. 

Marcus Wenner är vd på koncernens helägda dotterbolag Svensk 

Företagsrekonstruktion (SFR) verksamma inom obestånd och företags-

rekonstruktioner. Marcus har en juristexamen från Uppsala universitet från 2011. 

Marcus har haft olika positioner på advokatbyråer med fokus på Corporate 

Finance. 2013 började Marcus på SFR som jurist och tillträdde vd-posten i januari 

2017. 

Affärsmodell 
Investeringsverksamheten innebär att FrontOffice finansierar och/eller investerar i 

onoterade samt listade bolag genom aktieägarskap. De befintliga investeringarna 

delas upp i två kategorier:  

• Turnaround-case, det vill säga man vänder bolag från en negativ 

nedåtgående trend, till att visa ett positivt resultat.  

• Tillväxtbolag, främst med fokus på Fintech 

För att finansiera investeringar används eget kapital och FrontOffice har historiskt 

genomfört ett antal nyemissioner för att kvitta köpeskilling. Som tidigare nämnts 

har FrontOffice även en kreditlina om 20 miljoner kronor, delvis avsedd att 

finansiera investeringar. I november 2018 ingicks även ett investeringsavtal med 

GEM som möjliggör för bolaget att i omgångar genomföra (då garanterade) mindre 

riktade nyemissioner. Storleken för varje riktad nyemission får uppgå till ett 

maximalt belopp motsvarande 10 x den totala volymen under de senaste 15 

handelsdagarna. Det maximala totala beloppet av alla nyemissioner inom avtalet 

uppgår till 52 miljoner. Emissionskursen vid påkallande uppgår till 90 procent av de 

senaste 15 handelsdagarnas VWAP innan påkallandet. Denna typ av finansiering 

är inte helt ovanlig som finansieringsform för mindre listade bolag och ger en 

finansiell trygghet. Men med en begränsad kassa är i dag det finansiella utrymmet 

för att ta nya större investeringar begränsat. 

I turnaround-investeringarna tar FrontOffice ett aktivt ägarskap och genomför 

strategiska förändringar för att förbättra verksamheten och därigenom få att få 

skutan på rätt köl och tjäna pengar (en turnaround). Den potentiella värdeökningen 

i turnaround-investeringarna är ofta hög och skapar således värden i FrontOffice. 

Potentiella turnaround-investeringar slussas främst till investeringsverksamheten 

genom dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion (SFR). SFR erbjuder 

konsulttjänster relaterade till obestånd och företagsrekonstruktioner samt inom 

affärsutveckling. På detta sätt får SFR således mycket god insyn i sina klienters 

verksamheter. De företag/klinter med den bästa bedömda potentialen slussas 

vidare till investeringsverksamheten. SFR:s klienter utgör därför delar av 

investeringsverksamhetens population av möjliga investeringsmöjligheter. Genom 

SFR bryggfinansierar även FrontOffice företag under rekonstruktionsfas och 

erhåller därigenom ränteintäkter. Bryggfinansieringen avser hålla den löpande 

verksamheten igång hos klienten under rekonstruktionsfasen tills 

 

 

 

Johan Lund CV 

2005 - SF Anytime 

2007 - medgrundade The Library, ett 
bolag inom media (digital video). 

2009 - Grundare av Renzorato, ett bolag 
inom maskinutveckling. 

2013 - Grundare av Svensk 
Företagsrekonstruktion*2014 Grundare 
FrontOffice (publ) 

Styrelseuppdrag (utöver FrontOffice 
/SvenskRekonstruktion) 

2016 - Ordförande TheGreatWild 

(2016 - 2017) - Abelco Invest Group 

(2017 - 2018) - FundeByMe 

2018 - FTCS 

2018- QuickBit 
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de åter får egna intäkter. Ränteintäkterna motsvarar vanligtvis minst tio procent på 

årsbasis.  

KROSS (Konsult Rekonstruktion Operating Support System Nordic AB), vilket är 

FO:s andra helägda dotterbolag, har utvecklat en plattform som söker igenom 

stora databaser med information för att identifiera företag som med hög 

sannolikhet närmar sig finansiella besvär och en obeståndssituation. Genom denna 

plattform kan KROSS arbeta proaktivt med kundflöden till SFR vilka i sin tur kan bli 

potentiella investeringsobjekt. Se illustration till höger som visar bolagets metodik 

för att identifiera potentiella rekonstruktions-case och turnaround-investeringar. 

Vad gäller investeringar i tillväxtbolag ligger fokus främst på FinTech-bolag. Denna 

typ av bolag har en verksamhet som bygger på att utveckla och tillhandahålla 

innovativa IT-lösningar som effektiviserar bank- och finanssektorn. Klarna och Tink 

är välkända exempel på svenska Fintech-bolag.  

FrontOffice förefaller i dag vara opportunistiska vad gäller både nya investeringar 

och avvecklingar av innehav. Bolaget har under sin korta historisk sålt av ett 

innehav strax efter notering/listning. Ett exempel var innehav i Abeco Investment 

Group som såldes knappt sex månader efter att Abeco tagits upp för handel. Att 

sälja efter notering/listning är en strategi som möjliggör för bolaget att realisera den 

teoretiska premien hänförbar till likviditetsrisken i icke noterade bolag (utöver den 

faktiska värdeutvecklingen i investeringsobjektet). Samtidigt har FrontOffice också 

sålt av delar av innehav även innan noteringen har skett, med god vinst. 

Portföljbolag och värdering 
FrontOffice har i dag sex innehav varav ett är listat och handlas på Nordic MTF. Vi 

bedömer att cirka 81 procent av bolagets rörelsevärde (EV) är hänförbart till 

investeringsportföljen. Resterande cirka 19 procent består av värdet i SFR och 

KROSS. 

Värdet av bolagets portfölj bör därför i stor utsträckning avspegla värdet i FO. För 

att värdera listade bolag i portföljen använder vi oss av en värderingsmetod som 

innebär att värdet på innehavet beräknas på den senaste betalda kursen i aktien 

ifråga. Samtidigt skall noteras att för en aktie med låg likviditet (liten handel) är det 

svårt att sälja 100 procent av ett betydande innehav till den senaste betalda 

kursen. Den genomsnittliga säljkursen som hela innehavet faktiskt kan avvecklas 

på kommer därför med all sannolikt att vara lägre än senaste betalda kurs, såvida 

inte en strategisk köpare kan hittas. För onoterade innehav är det svårare att följa 

värdeutvecklingen. Dels då transparensen är lägre och dels då det genomförs 

betydligt färre transaktioner, jämfört med listade företag. 

Värderingen som den senaste transaktionen genomfördes till kan många gånger 

ge en bild av företagets faktiska värde. Dock blir det i många fall skevt att kolla på 

senaste transaktionen då det ofta finns en strategisk anledning till varför 

transaktionen skedde till det priset den gjorde. För bolagets större innehav har vi 

därför studera genomförda transaktioner i liknande onoterade bolag, givet att 

sådana finns tillgängliga och kompletterat denna analys i ett genomsnitt med en 

DCF-modell. För att ta höjd för likviditetsrisken och andra risker hänförbara till 

onoterade bolag har vi adderat en bolagsspecifik premie till en vägd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodik för att identifiera Turnaround-case. 
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diskonteringsränta (wacc). Premien motsvarar mellan 20 och 50 procent av den 

vägda diskonteringsräntan. 

Bild nedan illustrerar hur vi har valt att värdera portföljens innehav. 

Värderingsmetoder 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Tabellen på nästa sida redogör för bolagets sex befintliga innehav, dess ägarandel 

av aktiekapital samt röster och bedömda värde per 7 december 2018. Under 

rubriken ”Värde innehav baserat på senaste transaktion” visas det totala 

innehavets värde till en värdering motsvarande den för oss kända senast 

genomförda transaktionen. Under rubriken ”Motiverat värde” har vi värderat 

innehaven med de metoder som vi anser mest lämpad givet den information som 

finns tillgänglig för just det bolaget.  

Det totala motiverade värdet på bolagets portfölj värderas genom denna metod till 

cirka 63,7 miljoner kronor. Reducerat med skulder (för investeringar som i dag är 

noll) beräknas bolagets NAV (Net Asset Value) eller substansvärde till 63,7 

miljoner kronor.  
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Innehav samt värdering 

                    

VÄRDE INNEHAV BASERAT PÅ SENASTE TRANSAKTION   MOTIVERAT VÄRDE 

Bolag 2017,Q4 2018,Q1 2018,Q2 2018,Q3 2018,Q4   
Värdering, 
dec 2018 

Andel tot. NAV 
dec 2018 

Värdringmetod 

FTCS, värde innehav 9,0 17,0 35,1 35,1 35,1 < 46,4 72% Kombination 

FTCS, andel kapital 4% 5% 10% 10% 10%   10%     

FTCS, andel röster 4% 5% 10% 10% 10%   10%     

FTCS, tot. aktievärde 240 370 352 352 352   487     

Quickbit, värde innehav 1,4 1,4 3,5 8,8 8,8 < 9,5 15% Kombination 

Quickbit, andel kapital 1% 1% 3% 6% 6%   6%     

Quickbit, andel röster 1% 1% 3% 6% 6%   6%     

Quickbit, tot. aktievärde 131 131 130 146 146   146     

Samtrygg, värde innehav         1,8 < 3,8 6% 
NGM, dec 

2018 

Samtrygg, andel kapital         8%   0%     

Samtrygg, andel röster         3%   0%     

Samtrygg, tot. aktievärde         21,5   45,0     

TGW, värde innehav 7,8 7,8 3,9 3,9 4,2 = 4,2 7% Transaktion 

TGW, andel kapital 22% 22% 10% 10% 9,7%   9,7%     

TGW, andel röster 22% 22% 10% 10% 9,7%   9,7%     

TGW, tot. aktievärde 35,4 35,4 38,5 38,5 43,5   43,5     

Stockaboo, värde innehav 0,35 0,35 0,35 0,35   = 0,35 1% Transaktion 

Stockaboo, andel kapital 20% 20% 20% 20%     20%     

Stockaboo, andel röster 20% 20% 20% 20%     20%     

Stockaboo, tot. aktievärde 1,8 1,8 1,8 1,8     1,8     

Konkurs.se, värde innehav           = 0,1 0% Transaktion 

Konkurs.se, andel kapital - - - -    -     

Konkurs.se, andel röster - - - -    -     

Konkurs.se, tot. aktievärde                  

                   

      Senaste transaktion    Motiverat     

    
Investeringsrelaterad 

skuld 
0    0     

    NAV 48   < 64     

 Källa: Jarl Securities 

 

Fintech och blockkedjor 
Bolagets största innehav är i Fintech-bolagen FTCS och Quickbit. Som tabellen 

ovan visar anser vi att de utgör 72 respektive 15 procent av portföljens värde.  

Fintech är en förkortning för Financial Technology och innefattar ny och innovativ 

IT-teknik inom finanssektorn. Välkända Fintech-bolag är Klarna, iZettle och Tink. 

Andra mindre välkända men som är högt värderade är Lufax (Lu.com) med en 

värdering på 18,5 miljarder USD som har en plattform för peer-to-peer lån. Stripe 

är ett annat exempel med en värdering på 9,2 miljarder USD som utvecklat en 

plattform för små och medelstora företag att genomföra betalningar över internet. 
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Fintech förväntas snabb och stark tillväxt under de kommande åren. Tillväxten 

drivs av förändrade konsumentbeteende (exempelvis e-handel) och 

teknikutveckling men även av förändringar i regelverk. Ökad reglering är rimligtvis 

positivt korrelerat med tillväxt. Det då osäkerheten kring vilka spelregler som gäller 

reduceras, och viljan att ta investeringar bör därmed också tillta.  

En av de kanske mest välkända teknikerna som seglat upp inom finanssektorn är 

Blockchain eller Blockkedjor. En blockkedja är en teknik för informationshantering 

som möjliggör säkrare, snabbare och billigare pengatransaktioner jämfört med 

dagens betal- och banksystem. Kryptovalutan Bitcoin är kanske det som är mest 

förknippat med blockkedja. Förklaringen till det är enkel – Bitcoinär byggt på en 

blockkedja. Blockchain kan även bidra till effektiviseringar inom andra områden 

som logistik, bilindustrin och folkomröstningar. Vi håller oss dock till 

applikationsområdet betal- och banksystem.  

I en blockkedja lagras information i så kallade krypterade ”block”. I detta 

sammanhang är information en pengatransaktion/betalning. Nya betalningar 

adderas till kedjan i kronologisk ordning vilket innebär att ett förlopp av 

händelser/transaktioner är lätta att följa. Alla block med betalningar i kedjan är 

sammankedjade med kod (påminner om kryptografi). Det gör det också är mycket 

svårt att i efterhand modifiera information som sedan tidigare är tillagda i kedjan.  

Nya transaktioner initieras av användarna som legitimeras med digitala signaturer. 

Blockkedjan är kopplad till ett nätverk av processorkraftsintensiva datorer (miners). 

Dessa har tillgång till information i blockkedjan och har i uppgift att kontrollera och 

validera en ny transaktion. Har köparen inga pengar att betala för kommer inte 

datorerna att tillåta transaktionen. Miners adderar även den nya transaktionen till 

kedjan med kod och meddelar alla användare att en ny transaktion lagts till. Kopior 

av blockkedjan finns alltså hos samtliga användare. Skulle systemet för en 

användare eller miner slås ut utgör det därmed inget hot för blockkedjan. 

Med teknikens uppbyggnad möjliggör blockkedjor bland annat för snabbare och 

billigare internationella transaktioner. Det då inga mellanhänder som banker eller 

kreditkortsföretag involveras samtidigt som Clearing och Settlement tas omhand 

av datorer/miners som tävlar i snabbhet. Tekniken möjliggör även för en hög 

säkerhet då historiken inte skall gå att modifiera. Alla transaktionen skall också 

godkännas av en majoritet av alla miners vilket säkerställer att ny information 

också är korrekt. 

Med dessa egenskaper är det många som tror att blockkedjan kan förändra 

betalningar och bankvärlden i grunden. Den värdebärare som vi i framtiden kan 

komma att använda behöver inte vara Bitcoin, utan kan vara vilken kryptovaluta/ 

värdebärare som helst. Men sannolikt är att den är byggd på blockkedjeteknik.   

Innehav 1: FTCS AB 
Dagens traditionella banksystem för pengatransaktioner/betalningar kräver 

administration, clearing och settlement vilket i sin tur fördröjer olika typer av 

transaktioner. Administration liksom andra trögheter gör också att vissa typer av 

internationella transaktioner blir dyra och ibland även omöjliga att genomföra. 

Samtidigt finns säkerhetsluckor i systemen som utnyttjas av kriminella. FTCS AB 

(publ) [FTCS] är ett Fintech-bolag som utvecklat en fullständig e-
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wallet-plattform med fokus på elektroniska betalningar och överföringar. 

Plattformen avser att lösa många av dagens problem i nationella och 

internationella betalsystem. Målet är att bli en ledande betaltjänsteleverantör för 

snabba och säkra betalningar. 

FTCS har skapat en teknikplattform som möjliggör två verksamhetsgrenar. Dels 

B2B där bolaget tillhandahåller tekniklösningar för marknader och aktörer som 

behöver snabba och säkra betalningssystem, och dels B2C genom varumärket 

Intergiro, där bolaget tillhandahåller en e-wallet lösning direkt till företag och 

privatpersoner. I maj 2017 erhöll FTCS tillstånd från Finansinspektionen att ge ut 

elektroniska pengar och tillhandahålla sina betaltjänster i Sverige, och detta 

tillstånd har genom så kallad ”passporting” även registrerats för användning i fem 

andra länder i Europa. 

Strategin för att bryta genom bruset av olika Fintech-bolag som slåss på 

marknaden är att tydligt nischa sig mot specifika behov på utvalda marknader. Ett 

exempel är bolagets plattform ”VoucherPay” som är live igenom ett B2B-avtal med 

en ledande bank i Brasilien. Denna möjliggör för landets invånare att växla till, och 

betala med exempelvis venezuelanska Bolivar till en betydligt lägre kostnad än 

tidigare. Detta då lokala banker för befintliga lösningar i landet tar en stor premie 

för att reducera sin egen risk i valutaaffären då valutanBolivar är mycket volatil. Ett 

annat exempel är bolagets B2C plattform Intergiro som möjliggör för personer som 

öppnar en e-wallet att skicka pengar utomlands snabbt, säkert och till lägre 

kostnad än många av dagens alternativ som Western Union och MoneyGram. En 

e-wallet fungerar precis som ett bankkonto i en traditionell bank och finns tillgänglig 

online, med den skillnaden att en e-wallet ej kan vara räntebärande. 

Intäktsmodellen för B2B bygger på licensintäkten vars storlek varierar med 

transaktionsvolymen som går igenom plattformarna. Skalbarheten i affärsmodellen 

är därmed också relativt hög. Under helåret 2017 redovisade FTCS en netto-

omsättning på 10,5 miljoner kronor. Det är lägre än 2016 då nettointäkter om 22,7 

miljoner redovisades. Fallet i intäkter beror på ett resurskrävande utvecklings-

arbete i att skifta erbjudandet från att licensiera ut teknik för betalning av kuponger 

till att tillhandahålla en fullständig e-wallet-plattform. Det redovisade 

rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för år 2017 uppgick till minus 10,1 

miljoner kronor räknat på nettointäkter. 

Bolaget förväntar sig en bra tillväxt under 2018/2019. Utöver licensen för att ge ut 

elektroniska pengar från Finansinspektionen i Sverige har FTCS också ansökt om 

en utökad licens för att kunna stödja en ny utveckling i Europas finansmarknad, 

Payment Services Directive 2 från EU, som möjliggör för Fintech-bolag att initiera 

betalningar från banker. FTCS tekniklösning ligger i framkanten i Sverige för att 

stödja detta nya regelverk. 

FTCS har även ansökt om ”passporting” till samtliga övriga EU-

länder. Godkännanden möjliggör för en internationell expansion ner mot 

Centraleuropa och Medelhavsområdet, där traditionella banker inte alls 

tillhandahåller de banktjänster som efterfrågas av t ex små och medelstora företag. 

Intressant för framtiden är också det licensavtal som FTCS har med den brasiliansk 

banken Banco BS2. Vid full implementation kan avtalet inbringa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver FO:s innehav i FTCS om 9,98 procent 
äger bolagets vd Johan Lund 700 000 
aktier i FTCS privat.  
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intäkter om 300 miljoner kronor per år. Implementeringen är dock fortfarande i tidig 

fas men går enligt plan. Allt efter som implementationen av plattformen hos Banco 

BS2 närmar sig fullständig kommer rimligtvis nettointäkterna också att öka. 

Samtidigt är det inte orimligt att kostnaderna kommer att stiga med anledning av 

exempelvis ökade konsultkostnader relaterade till implementationsfasen. Vidare 

kommer projektet med Banco BS2 att fungera som en referens som på sikt kan 

generera liknande affärer. 

FTCS är med andra ord inte ett turnaround-case utan en investering i 

ett starkt tillväxtbolag inom FinTech-sektorn. Nya kundavtal och ökade 

nettointäkter skapar bra potential för värdeökning i FTCS-innehavet. Marginalerna 

kommer rimligtvis initialt att falla för att över tid öka med volym. 

Värdering FTC: För att värdera FTCS har vi kombinerat en jämförelsevärdering 

med en DCF-modell. Det motiverade värdet för bolagets innehav i FTCS (om 9,98 

procent av aktiekapitalet) beräknas enligt denna metod till 46,4 miljoner kronor. FO 

har investerat totalt 23 miljoner kronor i FTCS per december 2018. Värdeökningen 

för innehavet uppskattas därmed till 100 procent. I ett basscenario har vi i DCF-

modellen antagit nettointäkter om 24 miljoner kronor under 2018. Den 

genomsnittliga tillväxttakten under den prognostiserade perioden (2018 – 2022) är 

antagen till höga 110 procent. Vi använder en diskonteringsränta om 15,6 procent 

som då inkluderar en bolagsspecifik premie om fem procentenheter för att 

avspegla den ökade risken hänförbar till onoterade bolag. Se tabeller nedan för 

värdering av FTCS. 
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DCF-värdering, FTCS 

    

MSEK   

Disk.ränta 15,6% 

Rörelsevärde (EV) 477,5 

Kassa 10,0 

Skuld -3,7 

Aktievärde 483,8 

Aktievärde, DCF 484 

Andel, innehav 10% 

Aktievärde, innehav 48,3 

EV/Sales, 2018P 19,7x 

EV/EBITDA, 2018P - 

Multipelvärdering 

        

År Transaktion EV/Sales Vikt 

2018 PayPal förvärv av iZettle 20x 50,0% 

2016 Kapitalanskaffning Tink 19x 12,5% 

2016 Kapitalanskaffning Trustly 18x 12,5% 

2016 Kapitalanskaffning Lendify 16x 12,5% 

2015 kapitalanskaffning Sigmastock 16x 7,5% 

2014 Kapitalanskaffning Klarna 5x 5,0% 

  Viktat genomsnitt: 18x 100,0% 

        

  Försäljning FTCS 2018P, MSEK 24   

  Implicit EV, FTCS 436   

  Antagen nettokassa, MSEK 6   

  Totalt aktievärde, MSEK 443   

  FrontOffice Andel 10%   

  Aktievärde innehav, MSEK 44   

Motiverat värde FrontOffice innehav i FTCS 

    

Metod Värde innehav, MSEK 

DCF 48,6 

Jämförelsevärdering 44,2 

Motiverat aktievärde innehav 46,4 

Källa: FTCS och Jarl Securities 

 

Innehav 2: Quickbit 
QuickBit tillhandahåller kryptovalutor och erbjuder tekniklösningar för e-handlare 

att låta sina kunder betala med kryptovaluta. Vinsten för e-handlare att kunna ta 

betalt i kryptovalutor, där transaktion och leverans garanteras via uppdateringar i 

blockkedjor, är att risken för bedrägerier minskar samt leder till lägre 

inlösningsavgifter för e-handlare i högriskbranscher. Betalningen genomförs enkelt 

med kort hos externa betaltjänstleverantörer vartefter kundens e-
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wallet krediteras med kryptovaluta, som sedan kan användas av kunden för 

betalning hos e-handlare. 

QuickBit ska bli en ledande leverantör av tekniklösningar för kryptovalutor som 

betalmedel. Målet är att accelerera användningen av blockkedjor genom nya 

innovativa produkter baserat på kryptovalutor. Visionen är att bli det naturliga valet 

för e-handlare som önskar erbjuda säkra betalningar med kryptovalutor som 

värdebärare. Bolaget siktar på att bli en världens första noterade och reglerade 

leverantörer av kryptovalutor som betalmedel och därmed ha ett unikt erbjudande 

till e-handlare globalt. 

Marknaden för e-handel växer kraftigt och kan antas fortsätta att göra det. Utöver 

tidigare nämnda fördelar med kryptovalutor som betalningsmedel vid e-handel 

finns ytterligare ett antal; exempelvis kan en ny transaktion i en blockkedja 

programmeras att slutföras först vid en specifik händelse – om en konsument 

köper en bok via en e-handlare kan köparens pengar låsas för att sedan släppas till 

e-handlaren först när köparen mottagit sin vara. Vidare krävs en personlig digital 

signatur för att initiera en betalning. Ett stulet kreditkort är således inte tillräckligt 

för att handla med någon annans pengar. Dessa egenskaper kan i sin tur reducera 

bedrägeri i samband med e-handel. 

Andelen e-handlare som accepterar kryptovalutor som betalningsmedel är i dag 

begränsade. Samtidigt finns ett antal stora aktörer som exempelvis Microsoft som 

tar emot betalningar med kryptovalutor. Nyligen har en konkurrent till QuickBit, 

CoinPayments, tecknat avtal med en av västvärldens ledande leverantörer av e-

handelsplattformar, Shopify. Det innebär att alla e-handlare som använder 

Shopifys plattform får möjlighet att ta betalt med kryptovaluta. Om e-handlarna 

kommer att tillåta sina kunder att betala med kryptovaluta återstår dock att se. 

Detta avtal är klart positivt även för QuickBit, då det är ytterligare ett steg i rätt 

riktning för att legitimera kryptovaluta som betalningsmedel vid e-handel globalt.  

I likhet med FTCS gäller det för QuickBit att ta sig genom bruset av konkurrenter. 

Strategin för detta är att bygga förtroende för kryptovalutor och för sin egen 

verksamhet: QuickBit eu AB (publ) är ett verksamhetsdrivande holdingbolag och 

har sin operativa verksamhet i Gibraltar genom QuickBit Ltd. Basering av 

företagets operativa verksamhet till Gibraltar säkerställer att bolaget agerar utifrån 

ett tydligt regelverk, då Gibraltar som första land i Europa har lanserat lagstiftning 

för kryptovalutor i januari 2018. 

QuickBit eu AB (publ) planerar för en listning på svensk marknadsplats. När detta 

sker är ännu inte klart, men en listning i sig kan vara bra ur flera perspektiv. Dels 

blir bolaget mer synligt vilket ökar den affärsmässiga uppmärksamheten, dels får 

bolaget tillgång till aktiemarknadens kapital, dels skapar det möjligheter att 

förvärva andra bolag med den egna aktien som betalningsmedel. 

Värdering av QuickBit: Under första halvåret 2018 lanserades den senaste 

versionen av plattformen med betalningslösningar för e-handlare för tester hos 

pilotkunder. För räkenskapsåret 2017/18 tredje kvartal (1 januari till 31 mars 2018) 

redovisades nettointäkter om 0,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet före av- och 

nedskrivningar uppgick till minus 2,5 miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 
 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

GRUNDANALYS 

FRONTOFFICE NORDIC AB 
7 december 2018 

FrontOffice position i Quickbit motsvarar cirka sex procent av aktiekapital och 

röster. För att värdera innehavet i QuickBit har vi kombinerat en DCF-modell med 

en multipelvärdering. Det motiverade värdet för bolagets innehav i Quickbit 

beräknas till nio miljoner kronor. För räkenskapsåret 2017/18 som avslutades i juni 

2018 har vi antagit totala nettointäkter om 6,4 miljoner kronor. EBITDA-resultatet 

tror vi kommer landa kring minus 7 miljoner. För räkenskapsåret 2018/2019 som 

avslutas 30 juni 2019 prognostiserar vi nettointäkter om 10,3 miljoner kronor. 

I DCF-modellen har vi antagit en genomsnittlig tillväxt per år om höga 105 procent 

under den prognostiserade perioden fram till och med räkenskapsår 2021/22. Som 

tidigare nämnt har onoterade innehav i teorin en premie hänförbar till 

likviditetsrisken och diskonteringsräntan är satt till samma som för FTCS, 15,6 

procent. Se tabell nedan för en sammanställning av värderingen. Listas Quickbit 

som planerat bör denna premie delvis försvinna och värderingen bli högre. 
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DCF-värdering, Quickbit 

    

MSEK   

Disk.ränta 15,6% 

Rörelsevärde (EV) 153,2 

Kassa 2,0 

Skuld 0,0 

Aktievärde 155,2 

Aktievärde, DCF 155 

Andel, innehav 6% 

Motiverat aktievärde, innehav 9,3 

Multipelvärdering 

        

År Transaktion EV/Sales Vikt 

2018 PayPal förvärv av iZettle 20x 50,0% 

2016 Kapitalanskaffning Tink 19x 12,5% 

2016 Kapitalanskaffning Trustly 18x 12,5% 

2016 Kapitalanskaffning Lendify 16x 12,5% 

2015 kapitalanskaffning Sigmastock 16x 7,5% 

2014 Kapitalanskaffning Klarna 5x 5,0% 

  Viktat genomsnitt: 18x 100,0% 

        

  Försäljning QB 2019P, MSEK 10   

  Nuvärde Implicit EV, QB 158   

  Antagen nettokassa, MSEK 2   

  Totalt aktievärde, MSEK 160   

  FrontOffice Andel 6%   

  Aktievärde innehav, MSEK 9,6   

Motiverat värde FrontOffice innehav i FTCS 

    

Metod Värde innehav, MSEK 

DCF 9,3 

Jämförelsevärdering 9,6 

Motiverat värde innehav 9,5 

Källa: FTCS och Jarl Securities 

 

Innehav 3: The Great Wild AB 
The Great Wild AB (Publ) (TGW) är en koncern för jakt och friluftsintresserade, de 

har ett stort nätverk med jägare och har utvecklat och lanserat en app som kopplar 

samman ägare av jaktmarker med jaktlag. Enskilda jägare kan också hitta ofyllda 

jakter och genom appen ansluta sig till dessa. Intäkterna i appen består av en 

förmedlingsavgift. Appen har baserat på information från Sensortower laddats ner 

färre än 10 000 gånger för Android och iOS sedan lanseringen 2015. TGW har 

nyligen köpt en e-handel för jakt och friluftsprodukter, Jakto.se. Jakto AB omsatte 

4,2 miljoner 2017/2018. TGW har även förvärvat Huntland AB, en 
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bössmakare med generalagentur på kulvapnet Strasser. Förvärvet är villkorat att 

företagsrekonstruktionen i Huntland avslutas och att ackordslikviden betalas av 

före detta ägare.  

TGW är en av FrontOffice turnaround-investeringar som 2016 genomförde en 

företagsrekonstruktion. Nettointäkterna uppgick samma år till 40 000 kronor. I 

oktober 2017 genomfördes en nyemission vilket inbringade fem miljoner kronor. 

Likviden skulle användas bland annat för marknadsföring med målsättningen att 

vid slutet av 2018 ha 100 000 registrerade användare. Enligt ledningen i 

FrontOffice är detta mål uppnått.  

Under 2017 redovisades nettoomsättningen 37 000 kronor. Satsningen gav 

således inget utslag på nettointäkterna. Rörelsekostnaderna uppgick till cirka 8,9 

miljoner kronor. TWG hade per 31 december 2017 aktiverade 

utvecklingskostnader om fem miljoner kronor. 

The Great Wild förefaller ha en bra affärsidé men har inte genererat några 

betydande nettointäkter. Samtidigt är värdet på det nätverk som är kopplat till 

appen och hemsidan enligt FrontOffice mycket stort. För att realisera på 

potnetialen i nätverket har bolaget genomfört vissa strategiska förvärv med fokus 

på handel.  

I augusti förvärvade TGW ett annat turnaround-case, Huntland AB, som är 

återförsäljare åt Strasser som i sin tur tillverkar gevär för jakt. Under 2017 hade 

Huntland nettointäkter om två miljoner till ett rörelseresultat om minus1 miljon 

kronor. Med försäljningssynergier i det stora nätverket i TGW kan möjligen 

Huntlands intäkter öka. Huntland är dock försatta i rekonstruktion med skulder hos 

kronofogden om cirka 1,5 miljoner kronor. Förvärvet betalades genom nyemission i 

TGW-aktien. 

I slutet på oktober genomförde TGW ett andra förvärv. Det av Jakto AB som under 

perioden juli 2016 till juni 2017 redovisade en nettoomsättning om 4,2 miljoner 

kronor. Det till ett negativt rörelseresultat om 0,3 miljoner kronor. Förvärvet 

betalades med nyemitterade aktier till ett värde om 3 miljoner kronor. 

Dock avyttrade FrontOffice motsvarande 12 procent av aktierna i TGW i april 

2018. Vid transaktionen realiserades en nettovinst om knappt 3,4 miljon kronor.  

Den implicita bolagsvärderingen vid nyemissionen i samband med Jakto uppgick 

till 43,5 miljoner kronor. Den kvarvarande ägarandelen efter utspädning uppgår till 

9,7 procent och värderas efter senaste transaktion till 4,2 miljoner kronor. 

Innehav 4: Samtrygg Group AB 
Samtrygg Group AB (publ) [Samtrygg eller ST] har utvecklat en plattform för 

förmedling av andrahandskontrakt. Hyresvärdens motpart (kreditrisk) är Samtrygg 

som administrerar alla transaktioner. ST:s intäkterna består således av en 

procentuell andel (runt 10 procent) av den totala hyran.  

Samtrygg är ett listat bolag på Nordic MTF och handlas till ett marknadsvärde om 

32 miljoner kronor. Samtrygg har haft en mycket fin historisk utveckling. Under 

helåret 2017 landade nettoomsättning om 90,4 miljoner kronor och 
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hyreskostnader på 79,8 miljoner kronor. Bruttoresultat som nettointäkter minus 

hyreskostnader landade således på 10,6 miljoner kronor. Bruttoresultat ökade med 

cirka16 procent relativt föregående helår, 2016. Rörelseresultatet för 2017 

landade på minus 2,3 miljoner kronor.  

Under första kvartalet 2018 landade omsättningen på cirka 25 miljoner kronor till 

ett bruttoresultat om 3,4 miljoner kronor. En tillväxt om cirka sju procent relativt 

samma kvartal 2017 i omsättning och 47 procent i bruttoresultat (efter 

hyreskostnader). Rörelseresultatet kom in på minus 1,5 miljoner kronor. 

Tillväxtresan fortsatte under andra kvartalet med nettointäkter på 27,7 miljoner.  

Då Samtyrgg är listat på NGM värderar vi bolagets andel baserat på senaste 

betalda kurs i aktien. FrontOffice andel uppgår till 8,4 procent av kapital och 2,9 

procent av rösterna. Baserat på senaste avslutet i aktien värderar vi innehavet till 

cirka 3,4 miljoner kronor. Det motsvarar en värdeökning om 91 procent. 

Innehav 5: Stockaboo AB 
Stockaboo AB (Stockaboo) har utvecklat ett nätbaserat forum för aktieintresserade 

tillgängligt via app eller webbläsare. Via forumet får användarna tillgång till 

pressmeddelanden från noterade och listade bolag i Sverige.  

Några räkenskaper finns inte tillgängliga för Stockaboo. Rimligtvis är avsikten att 

bygga ett forum med en användarbas som möjliggör för intäkter via försäljning av 

annonsutrymmen. Stockaboo genomför även IR-relaterade tjänster åt bolag – så 

som videointervjuer. Konkurrensen för denna typ av forum med IR-tjänster är hög. 

Att skapa en användarbas tar tid och kräver rimligtvis en stor 

marknadsföringsbudget för bland annat Paid Media som innefattar bland annat 

annonser på Google och Sociala Medier som Facebook.  

FrontOffice innehav i Stockaboo motsvarar 20 procent av aktiekapitalet och röster. 

Positioner värderas till 0,35 miljoner kronor baserat på en transaktion genomförd i 

juli 2017. Med begränsad insyn anser vi att denna värdering också är den som 

bäst avspeglar dagens värde.  

Innehav 6: Konkurs.se 
Konkurs.se är i dag endast en domän som FO äger. Domännamnet är bra och 

tydligt med stora möjligheter att använda för olika syften relaterade till 

företagskonkurser eller liknande. Vi uppskattar värdet på domänen till 100 000 

kronor. Kan FO presentera närmare planer för domänen kan värdet komma att 

förändras. 

Dotterbolag: Svensk Företagsrekonstruktion och 
KROSS 
Vi har tidigare beskrivit verksamheten i SFR liksom KROSS och går därför direkt på 

värderingen. Givet den mycket nära samarbetet mellan KROSS och SFR värderar 

vi de två som ett bolag. Under åren 2014 till 2016 har SFR redovisat en fin 

genomsnittlig årlig tillväxt om 60 procent. Under samma period redovisades också 

rörelseresultat mellan 0 och 1,2 miljoner kronor. 2017 föll nettointäkterna till 8,3 

miljoner kronor. Av dessa var cirka 18 procent internfakturering. KROSS 

plattformen har således inte levererat leads av en kvalitet som gör 
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att SFR kan börja arbeta med dem omgående. Samtidigt är det inte orimligt att den 

initierade kontakten med det ”lead” som kom från KROSS-plattformen på sikt kan 

bidra med tillväxt – alltså att det tar ett tag innan behovet blir tydligt även hos det 

företag som blivit kontaktat.  

För att värdera SFR har vi använt en DCF-modell. Givet att det tar ett tag att 

konvertera leads från KROSS till klienter kan bolaget vända den negativa trenden. 

Möjligen har trendvändningen redan kommit – i oktober och december 2018 

meddelades det om att SFR tagit hem två större affärer med ett ordervärde om 2,6 

respektive 1,3 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta modellerar vi med 

nettointäkter om 11,3 miljoner kronor (exkluderat internfakturering) 2018. Det 

motsvarar en tillväxt om cirka 66 procent i den externa faktureringen. För den 

prognostiserade perioden 2018 till 2021 modellerar vi med en genomsnittlig tillväxt 

i nettointäkter exkluderat internfakturering om cirka 16 procent.  

Bolagets personalkostnader ökade under både 2016 och 2017. Rimligtvis finns 

outnyttjad kapacitet i personalbasen för att klara av den antagna tillväxten. I 

modellen stiger rörelsemarginalen från två procent 2018 till 12 procent 2021. För 

restvärdet bortom prognosperioden modellerar vi med 20 procent rörelsemarginal, 

vilket är i linje med (kanske något över) bolag i konsultsektorn. Diskonteringsräntan 

är satt till 15,6 procent. Se tabell nedan för DCF-värdering. Som framgår värderar 

vi SFR och KROSS till totalt 15,2 miljoner kronor.  

DCF-värdering, SFR och KROSS 

    

MSEK   

Disk.ränta 15,6% 

Rörelsevärde (EV) 15,1 

Kassa 0,1 

Skuld 0,0 

Aktievärde 15,2 

Aktievärde, DCF 15,2 

Andel, innehav 100% 

Motiverat aktievärde, innehav 15,2 

EV/Sales, 2018P 1,3x 

EV/EBIT, 2018P 5,1x 

Källa: Jarl Securities 

 

Motiverat värde FrontOffice 
Som tidigare nämnts anser vi att FrontOffice värde består av två komponenter; (i) 

investeringsverksamheten och (ii) SFR inkluderat KROSS.I basscenariot beräknas 

ett motiverat värde per aktie till 2,6 kronor.  

I basscenariot, som vi bedömer som mest sannolikt, summerar värdet av 

innehaven i investeringsportföljen till cirka 64 miljoner kronor. Det motsvarar 81 

procent av FO:s totala rörelsevärde (investeringsportföljen plus SFR och KROSS) 

om 79,4 miljoner kronor. FTCS är portföljens största innehav och 
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värderas i basscenariot till tidigare nämnda 46,4 miljoner kronor. Det motsvarar i 

sin tur 72 procent av det uppskattade värdet på investeringsportföljen.  

Vi modellerar även för ett mer optimistiskt bull-scenario och ett mer defensivt bear-

scenario. För att skapa ett bull-scenario har vi justerat upp de antagna intäkterna 

för FTCS under helåret 2018 till 30 miljoner kronor från 24 miljoner kronor i 

basscenariot. Det innebär också att värdet på FO:s innehav i FTCS ökar till 57 

miljoner kronor. Givet detta ökar det totala aktievärdet i FO till cirka 85 miljoner 

kronor vilket motsvarar ett värde per aktie i bull-scenariot om 3,0 kronor.  

I bear-scenariot har vi justerat ner de antagna intäkterna i FTCS under året 2018 

till14 miljoner kronor från 24 miljoner kronor i basscenariot. Det innebär att det 

beräknade värdet av bolagets innehav i FTCS minskar till cirka 26 miljoner kronor 

från 46,4 miljoner kronor i basscenariot. Givet detta faller FO:s totala aktievärde till 

cirka 54 miljoner kronor, vilket motsvarar ett värde per aktie i bear-scenariot om 

1,9 kronor.  

Se tabell nedan för värdering av FrontOffice enligt tre olika scenarion. 

Värdering FrontOffice, tre scenarion 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Tot. värde innehav 44,2 64,3 74,9 

Aktievärde SFR och KROSS 15,1 15,1 15,1 

Summan av delarna 59,3 79,4 90,0 

Kassa, FO 2,2 2,2 2,2 

Skulder, FO -1,1 -1,1 -1,1 

Koncerngemensamma kostnader, NTM -6,5 -6,5 -6,5 

Totalt aktievärde, FO 53,9 74,1 84,7 

Antal utestående aktier A+B, miljoner 28,4 28,4 28,4 

Motiverat värde per aktie, kr 1,9 2,6 3,0 

Upp-nedsida rel. senast betalt (1,5 kr) 26% 74% 98% 

        

Substansvärde per aktie, kr (nov-2018) 2,0 2,8 3,1 

Motiverad rabatt -7% -5% -5% 

Nuvarande rabatt (1,5 kr) rel. motiverat substansvärde -27% -46% -52% 

        

Andel Investeringsportfölj av tot. EV 75% 81% 83% 

Andel SFR och KROSS av tot. aktievärde 25% 19% 17% 

Källa: Jarl Securities 

 

Den motiverade substansrabatten, hänförbar till bland annat 

koncerngemensamma kostnader, avspeglar den rabatt som vi anser att FO skall 

handlas till relativt sitt innehav. Aktien handlas i skrivande stund till 1,5 kronor vilket 

motsvarar en substansrabatt om 46 procent, relativt vårt bedömda rörelsevärde för 

FO.  

I basscenariot är rabatten mot det totala rörelsevärdet 5 procent. Nedan visas 

substansrabatt/premier för investmentbolag. Den genomsnittliga 
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substansrabatten var den 28 september 2018 9 procent på NAV:et den 30 

september 2018. Som framgår är den genomsnittliga substansrabatten 10 

procent. Att FO i vår mening skall handlas till en mindre rabatt beror främst på 

värdena i konsultverksamheten, KROSS och SFR men också på den förhållandevis 

effektiv organisationen.  

Substansrabatter/premier för investmentbolag, 2018-09-30 

        

MSEK Stängningskurs, 2018-09-30 NAV/aktie, 2018-09-30 (-) rabatt / (+) premie 

Bure Equity AB 113,8 125,2 -9% 

Creades AB (publ) 261,5 289,0 -10% 

Eastnine AB (publ) 92,1 110,2 -16% 

Havsfrun Investment AB 18,6 17,9 3% 

Industrivarden AB 203,2 236,0 -14% 

Investor AB 410,7 487,0 -16% 

Kinnevik AB 269,1 286,3 -6% 

Investment AB Latour 110,9 108,0 3% 

L E Lundbergforetagen AB (publ) 299,6 297* 1% 

Svolder AB 102,5 118,0 -13% 

Traction AB 177,5 203,0 -13% 

Vostok New Ventures Ltd 69,0 98,2 -30% 

Investment AB Oresund 141,6 135,0 5% 

    Median -10% 

    Genomsnitt -9% 

*Per 2018-06-30. Källa: Bolagsnyheter och Jarl Securities 

 

Utöver verksamhetens effektivitet förefaller transparens i portföljbolagen vara en 

viktig faktor som påverkar rabatten/premien. I FrontOffice fall är det som bekant 

endast Samtrygg som är listat och resterande innehav är onoterade. De 

koncerngemensamma är dock förhållandevis låga. 

Vidare har substansrabatterna har rimligtvis kommit upp med nedställt på 

aktiemarknaden sedan september.  

Risker 
Portföljens värde utgörs enligt vår bedömning till 72 procent av ett innehav, det i 

FTCS. Stora förändringar i värdet på FTCS kommer således också slå hårt på FO.  

Turnaround-case innebär alltid en hög risk då alla turnaround-investeringar inte 

kommer resultera i en faktisk resultatåterhämtning och istället kan bolaget ifråga 

försättas i konkurs. Då blir värdetappet investerings värde nästan hundra procent 

då innehavet får skrivas ned nästan helt. Turnaround-investeringar bör dock ha en 

mycket hög förväntad avkastning. I en bred väldiversifierad portfölj skall ett 

investmentbolag med en fungerande strategi genererar en bra avkastning på sin 

portfölj. Dock är FrontOffice investeringar i turnaround-case få till antalet och ett 

eventuellt misslyckande kan bli dyrbart. 

Vidare behöver turnaround-investeringar många gånger minst en 



 

 

21 
 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

GRUNDANALYS 

FRONTOFFICE NORDIC AB 
7 december 2018 

omgång av finansiering innan de kan bli lönsamma. Som aktieägare är det då 

viktigt att FrontOffice kan bidra med kapital om så behövs. Annars löper 

investeringsobjektet risken att ha en brist på kapital för att genomföra en fullständig 

turnaround och riskerar istället att då försättas i konkurs. Alternativt kan 

FrontOffice bli utspädda om andra investerare klarar av att bidra med finansiering, 

men det blir knappast förmånligt 

Bolaget har begränsade finansiella resurser att ta upp nya investeringar givet de 

bedömda kapitalbehoven i QuickBit och FTCS. Samtidigt kan bolaget avveckla 

innehav i exempelvis TWG som skulle frigör lite kapital.  

Investeringar i Fintech har en stor potential då marknaden växer så det knakar. 

Dock är konkurrensen omfattande och det är viktigt att både FTCS och Quickbit 

kan etablera starka positioner på sina respektive marknader redan inom en snar 

framtid. Timing är avgörande.  

Med en begränsad kassa löper även FrontOffice Nordic risken till en 

”tvångsförsäljning” av vissa av sina innehav för att stärka upp rörelsekapital. 

Samtidigt är det en större process att sälja onoterade bolag då likviditeten är 

begränsad. En nyemission för att stärka upp rörelsekapitalet kan inte uteslutas.  

Ägarstruktur 
Som framgår av tabellen nedan är vd Johan Lund bolagets största ägare med en 

andel om 20,3 procent av aktiekapitalet och 52,5 procent av rösterna. 

Tio största ägarna 

        

  Andel, kapital  Andel, röster Datum  

 Johan Lund 20,3% 52,5% 2018-08-28 

 Kjetil Myrlid Aasen 7,4% 4,4% 2018-09-30 

Avanza Pension 5,4% 3,2% 2018-09-30 

 Tommy Ekholm 2,7% 1,6% 2018-09-30 

Growthzone AB 2,6% 1,6% 2018-09-30 

 Livförsäkringsbolaget Skandia 2,0% 1,2% 2018-09-30 

Christopher Åberg 1,9% 1,1% 2018-09-30 

 Rolf Åbjörnsson 1,8% 1,1% 2018-09-30 

Per Öberg 1,5% 0,9% 2018-09-30 

Recall Capital Nordic AB 1,4% 0,9% 2018-09-30 

Källa: Holdings.se 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga 

för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på 

grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger 

möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också 

förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument 

och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

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

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

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

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

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

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

