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Vändning efter 

motgång      

 

GoldBlue driver operatörsverksamhet mot stora växande kundgr-

upper i Asien. Ett bakslag i verksamheten riktad mot kinestalande 

spelare har fått aktien att falla. Dock har erbjudandet stärkts och 

marknadsföringen kommer intensifieras. Vi ser uppsida i aktien. 

GoldBlue AB är ett investmentbolag som genom dotterbolag 

driver spel online med fokus på Asien. Den kinestalande 

befolkningen utgör bolagets huvudmarknad men tillväxten 

framöver väntas komma från Indonesien, Vietnam och Japan. 

Asien skiljer sig på flera sätt från Europa. Dels rörande 

spelpreferenser och dels regulatoriskt, inräknat hur lagar efterlevs. Ingen av 

bolagets befintliga marknader/ länder reglerar spel online. Samtidigt, i Fastlands-

kina har regeringen vidtagit kraftiga åtgärder för att hindra den lokala befolkningen 

från att spela online. I Vietnam, Japan och Indonesien är det lättare för befolkning-

en att spela hos utländska operatörer. Med en stor befolkning, en växande 

medelklass och/eller stort spelintresse gör det dessa marknader intressanta.  

       Vi förväntar oss tillväxt från; (i) etablering på ny marknader, (ii) ett stärkt 

erbjudande och (iii) ökad marknadsföring. Nya marknader ger tillgång till nya spel-

are och riskspridning. Den egenutvecklade spelplattformen är väl anpassad för 

denna strategi då behovet av tekniska insatser är begränsat vid expansion. Erbjud-

andet är också nyligen kompletterat med betting-vertikalen som öppnar upp till den 

stora marknaden. Betting tror vi kommer ge en god tillväxt under kommande åren. 

Därtill har nya casino-spel adderats, vilka bättre matchar de lokala preferenserna. 

Med ett stärkt erbjudande på plats kommer marknadsföring en att intensifieras. 

       Tappet i intäkter under årets första sex månader berodde till stor del på 

regeringen i Kina som ströp tillgång till populära betalsystem som WeChat Pay. 

Dessutom hade bolaget inte sportsbetting på plats under VM i fotboll vilket gjort att 

delar av kundbasen förvann till andra operatörer. Men vi bedömer att det finns 

goda utsikter för tillväxt under de kommande kvartalen. Det främst med marknads-

föringen som nu ska intensifieras när nya spel och betting-vertikalen är på plats. I 

basscenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 1,5 kronor, efter antagen 

nyemission. Fler betalsystem har integrerats i varumärket anpassat för de kinestal-

ande marknaderna och utvecklingen i Kina skall bli intressant att följa. De komman-

de kvartalen kommer ge bättre insyn. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 

Bruttovinst (NGR) 13 10 20 64 99 

EBITDA -27 -20 -12 9 20 

EV/Sales (NGR) 5,2x 6,9x 3,2x 1,0x 0,7x 

EV/EBITDA - - - 7,5x 3,2x 

Källor: GoldBlue och Jarl Securities 
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Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: GoldBlue AB publ 

Lista: NORDIC MTF 

Vd: Andre Rodrigues 

Styrelseordförande: Rune Löderup 

Marknadsvärde: 28 MSEK 

Senast: 0,95 SEK 

Kort om GoldBlue: GoldBlue är ett iGaming-bolag med fokus på 

marknaderna i Asien. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

De asiatiska marknaderna är spännande då 

befolkningsmängden är stor, medelklassen 

växer och intresset för spel är stort. 

 

GoldBlues egenutvecklade mjukvaru-

plattform möjliggör för en snabb lansering 

mot nya marknader i Asien. Bolaget arbetar 

även med att licensiera ut plattformen till 

andra operatörer, vilket kan ge en ny typ av 

intäktsflöden. 

 

Ett stärkt erbjudande som nu även 

inkluderar sports betting skapar förutsätt-

ningar för en god tillväxt. Med en 

kommande intensifiering av marknadsföring, 

som innan lansering av betting och nya spel 

hållits tillbaka, skulle vi bli mycket förvånade 

om tillväxten i Vietnam, Indonesien och 

Japan inte tilltar. 

 

Risker och 

svagheter: 

Bolaget är aktiva på oreglerade marknader 

där det är förbjudet för spelare att spela 

online. Befolkningen kommer i olika grad 

ändå åt internationella spelsajter. En ökad 

kontroll eller åtgärder som hindrar spelare 

från att spela på bolagets sajter kan vara 

förödande. 

 

De finansiella resurserna är begränsade och 

vi räknar med en nyemission innan årets 

slut. 

 

  

Värdering efter 

antagen 

nyemission: 

Bear 

0,8 kr 

Bas 

1,5 kr 

Bull 

2,3 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Andre Rodrigues förefaller vara en driven person och 

trots sin unga ålder haft flera ledande positioner inom 

branschen. Vidare har han stöd av en erfaren och 

kompetent styrelse som genom tidigare prestationer 

också bevisat sig.  

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  

 

Bolagets styrelseordförande Rune Löderup är bolagets 

största ägare. Det ger honom ett finansiellt incitament 

att agera i aktieägarnas intresse. Hans förmåga att 

bidra med kapital om så skulle behövs är för oss okänt. 

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 har en ytterst begränsad kassa. En nyemission 

ligger med stor sannolikhet runt hörnet. Vi modellerar med 

att bolaget tar in 15 miljoner kronor i oktober/november 

2018.  

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  

 

Bolaget har en tuff period bakom sig med fallande intäkter. 

Det finns flera faktorer som talar för en återhämtning: (i) 

Nya betalsystem för den kinesiska marknaden är nu på 

plats, (ii) betting-vertikalen är live vilket kan locka en ny 

grupp av spelare, (iii) nya populära spel kommer att 

lanseras inom kort och (iv) marknadsföringen har 

intensifierats. 

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  

 

Affärsrisken är hög. Trots att nya betallösningar är 

integrerade för sajten för de kinestalande marknaderna 

kan det dröja innan en eventuell återhämtning sker. 

Vidare kan åtgärder från de olika marknadernas styren 

sätta ytterligare käppar i hjulen för GoldBlue. Bolagets 

kassa är begränsad och finansieringen är inte säkrad.  

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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iGaming – spel online 
Teknisk utveckling och ökad tillgång till internet via plattformar som datorer, 

mobiltelefoner och surfplattor har fått den traditionella casinospelaren att flytta från 

landbaserade casinon till nätet. iGaming (Interactive Gaming) omfattar spel online 

som casino, betting, lotteri, bingo och bordsspel som exempelvis poker.  

iGaming-sektorn utgörs av tre typer av aktörer; leverantörer, operatörer och lead 

generators/affiliatebolag. 

iGaming, värdekedjan inkluderar leverantörer, operatörer, lead generator och kunder/spelare 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Operatörens roll i kedjan är att tillhandahålla spel online som slotmaskiner, poker 

eller sports betting till slutkund, alltså spelaren (B2C). En operatör driver spelen på 

en eller flera spelsajter/varumärken. Bet365 är en välkänd operatör (inom betting) i 

Asien. 

För operatörer som har spelsajter riktade till spelare i Europa är marknadsföring en 

stor utgiftspost. Här är det mycket vanligt att använda sig av så kallade lead 

generators/affiliatebolag som via exempelvis hemsidor slussar vidare spelare till 

operatörerna (B2B). En vanlig ersättningsmodell är att affiliate-bolaget erhåller en 

andel av den NGR som spelaren genererar så länge spelaren är aktiv 

(intäktsdelning). 

I Asien ser marknadsföringsstrategierna annorlunda ut. Främst av regulatoriska 

skäl spelar inte affiliate-bolag en lika stor roll i Asien utan operatörer vänder sig i 

större utsträckning av egna anställda som via E-post, SMS och telefon kontaktar 

nya befintliga och potentiella spelare. Vidare används även agenter för att få in nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2C = Business-to-Customer 

B2B = Business-to-Business 
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spelare. Ersättningsmodellerna för dessa kan vara en engångsersättning men 

intäktsdelningsstrukturer förekommer. Därför är marknadsföringskostnaderna 

enligt bolagets ledning generellt inte är riktigt lika höga för operatörer aktiva i Asien 

relativt Europa. I Japan är dock affiliate marketing lika vanligt som i Europa. 

Vi definierar värdekedjans leverantörer som spelutvecklare och leverantörer av 

spelplattformar. Exempel på framstående spelutvecklare aktiva i Asien är PlayTech 

och Microgaming. En spelleverantörs spel integreras i de tekniska spelplatt-

formarna. Med spelplattform syftar vi på system som innefattar den infrastruktur 

som krävs för att driva spel online. EveryMatrix är en välkänd västerländsk 

plattformsleverantör (B2B) verksamma mot Asien. 

Större europeiska koncerner, som exempelvis Cherry, är genom dotterbolag 

verksamma inom värdekedjans samtliga led. GoldBlue bedriver i dag B2C-

verksamhet som operatör men planen är dock att på sikt bli verksamma i fler led. I 

ett första steg som plattformsleverantör. 

GoldBlue 
iGaming-koncernen GoldBlue AB (publ) [GoldBlue, bolaget eller koncernen] 

grundades 2013 och driver operatörsverksamhet mot ett antal olika marknader i 

Asien. Den kinestalande befolkningen (lejonparten i Fastlandskina) har historiskt 

utgjort den viktigaste marknaden för bolaget som under 2017 bidrog med 86 

procent av totala intäkter (GGR) om cirka 70,3 miljoner kronor. Utöver mot den 

kinestalande befolkningen drivs även operatörsverksamhet mot japanska spelare 

sedan cirka två år tillbaka. Under innevarande år har bolaget även öppnat 

operatörsverksamhet mot spelare i Indonesien och i Vietnam. Innan årets slut är 

målet att lansera mot en femte marknad, Thailand. 

Koncernen har spellicens utfärdad av den filippinska spelmyndigheten. En sådan 

licens kan i termer av gångbarhet/status i Asien likställas med Maltas licens i 

Europa.  

Det som lockar bolaget till de asiatiska marknaderna är bland annat den stora 

befolkningsmängden (cirka 60 procent av jordens samlade befolkning) med ett 

stort spelintresse liksom den växande medelklassen. Detta skapar sammantaget 

goda förutsättningar för höga intäkter och bra tillväxt över tid. Konkurrensen på 

dessa marknader var även förhållandevis begränsad inom online slotmaskiner när 

bolaget startade upp verksamheten. På senare år har konkurrensen hårdnat men 

bolaget har samtidigt gjort stora investeringar i den tekniska spelplattformen som 

bör kunna ge en viss konkurrensfördel och få fart på tillväxten. 

Utöver operatörsverksamheten arbetar koncernen med att starta upp B2B-

verksamhet. Det i form av utlicensiering av den egenutvecklade plattformen. B2B-

verksamheten förväntas vara igång inom snar framtid. 

 

 

 

Betting och casino är de största vertikalerna i 
termer av GGR. 

GGR = Gross Gaming Revenue, Insatser 
minus vinster 

NGR = Net Gaming Revenue, Insatser minus 
vinster minus bonusutbetalningar 

 

 

 

 

 

 

 

I resultaträkningen GoldBlue redovisar GGR 
som intäkter. NGR redovisas som 
bruttoresultat. 
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Koncernstruktur med affärsområde, förenklad skiss 

 

 

Källa: GoldBlue och Jarl Securities 

 

Som framgår i den förenklade skissen av koncernstrukturen ovan bedrivs 

operatörsverksamheten liksom den avsedda B2B-verksamheten (som är under 

uppbyggnad) under det helägda dotterbolaget Valhalla Entertainment Ltd.  

GoldBlue har totalt cirka 110 anställda. Verksamheten drivs operationellt från 

Manilla i Filippinerna där majoriteten av personalen sitter. Bolaget har även kontor i 

Stockholm. Andre Rodrigues, född 1988, är bolagets vd och anställdes av 

GoldBlue 2016. Andre har cirka tio års erfarenhet av iGaming-branschen både i 

Europa och Asien. Vid sin sida har Andre styrelseordförande Rune Löderup, född 

1965. Rune var en av grundarna av Maria Invest AB (Maria Bingo) som såldes till 

Unibet 2008. I styrelsen sitter även Staffan Lindgren, född 1964. Liksom Rune har 

också Staffan bevisat sig inom branschen. Det bland annat som en av grundarna 

till NYX där han även satt som vd under perioden 2006 till 2010.  

Ett stärkt B2C-erbjudande 
Bolaget äger totalt fyra varumärken varav två står i fokus. Sajterna, som alla 

bygger på samma egenutvecklade plattform, är anpassade för varje enskild 

målmarknad. Det gällande språk, betalleverantörer, kundservice, spelutbud liksom 

andra egenskaper som krävs för att ha ett starkt erbjudande mot varje marknad.  

De två huvudsajterna är 24K88 och HappiStar. 24K88 lanserades 2014 och är 

anpassad för den kinestalande befolkningen som i Kina och Taiwan där mandarin 

är huvudspråket. Sajten HappiStar lanserades 2016 och är anpassad för spelare 

på japanska-, indonesiska- liksom den vietnamesiska marknaden.  

Nyligen har även användargränssnittet på sajterna uppdaterats. Det för att öka 

användarvänlighet men också med en optimerad placering av spelutbudet för att 

maximera aktiviteten. Det bör också kunna bidra till ökade intäkter. Samtliga fyra 

sajterna är mobilanpassade. I likhet med i Europa tar mobilen andelar från datorn 

även i Asien. 

Operatörsverksamhetens befintliga erbjudande i termer av spel består av live 

dealer kortspel, slotmaskiner, roulette, keno och virtuell betting. Nyligen adderades 

även sports betting lanserats på HappiStar. Sports betting är den största vertikalen 

inom iGaming, globalt liksom i Asien. Inkluderat i sports betting-vertikalen är E-

sports. Denna spelkategori är en snabbväxande spelform som innebär att spelare 
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har möjlighet att slå vad på PC-spel online (som World of Warcraft och PUBG). E-

ports är mycket populärt i Asien, dels att slå vad på professionella aktörer som 

spelar PC-spel mot varandra och dels att slå vad på egna PC-spelsmatcher, med 

kompisar eller andra lag. 

Med integrationen av sports betting har operatörsverksamheten ett starkt och nära 

komplett erbjudande som kan attrahera den stora massan av spelare. Betting är 

dock ännu inte live för 24K88 (kinestalande marknader) men förväntas vara i 

november 2018. Men väl på plats bör den nya vertikalen kunna addera god tillväxt 

på samtliga marknader där bolaget i dag är aktiva. Med lanseringen av sports 

betting kommer även marknadsföringen intensifieras som under en period hållits 

tillbaka i väntan på lanseringen.  

Marknadsföringen kommer främst ske via betalda annonsutrymmen på relevanta 

plattformar som FaceBook, banners på olika hemsidor, agenter och anställda som 

ringer samt mejlar kunder. Oavsett metod är det viktigt att marknadsföringen är 

effektiv och riktar in sig mot rätt typer av spelare. Med rätt spelare syftar vi på 

spelare som spelar med stora summor pengar. Vidare är det minst lika viktigt att 

bolaget lyckas behålla en hög aktivitet hos de befintliga liksom nytillkomna 

spelarna. För detta har bolaget ett intelligent CRM-system som anpassar den 

riktade marknadsföringen (via exempelvis mejl eller SMS) baserat på individens 

spelpreferenser. Att använda telefonförsäljare för att (åter)aktivera spelare är 

också en vanligt förekommande metod på de asiatiska marknaderna som bolaget 

använder sig av. 

Sports betting-spelare och casino-spelare är generellt olika typer av spelare med 

skilda preferenser. Dock kan viss korsvis försäljning mellan vertikalerna möjligen 

uppkomma. Detta framför allt om bolaget aktivt arbetar med just detta.   

Vidare har bolagets utbud av spel, främst under casino-vertikalen, inte fullt ut mött 

preferenserna på de olika asiatiska marknaderna. Därför är avsikten att fortsätta 

komplettera utbudet med nya spel. Redan i dag arbetar bolaget aktivt med att 

integrera över 20 spel som är populära på varje enskild marknad. Givet att bolaget 

har identifierat de spelen som kan öka aktiviteten hos spelarna kan intäkterna 

också öka som en följd av det.  

En plattform byggd för expansion 
Som nämnts drivs bolagets varumärken på en egenutvecklad spelplattform. Enligt 

ledningen värderas den i dag färdiga plattformen till cirka 25 miljoner kronor. 

Plattformen är en viktig pusselbit som möjliggör för bolaget att realisera planerna 

på att snabbt expandera mot nya marknader. Det bland annat då betallösningar 

från ett 30-tal leverantörer är integrerade, vilka tillsammans täcker behoven för 

stora delar av de asiatiska marknaderna. Bolaget behöver således inte genomgå 

processen att integrera nya betallösningar vid lansering på nya marknader.  

Vidare, i Asien uppskattas det att cirka 45 procent av bruttospelsintäkterna 

kommer från spelare som spelar på mobilen. Denna siffra antas stiga till över 50 

procent till år 2021. Därför har mobilen och mobilanpassade betalsystem legat i 

fokus under hela den period som bolaget utvecklat sin spelplattform. Det bör göra 

att spelupplevelsen på mobilen är bra. Till detta är runt 1 000 spel från cirka 40 

spelleverantörer som MicroGaming och PlayTech integrerade i plattformen. Som 
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tidigare nämnts har och kommer utbudet av spel att utvidgas ytterligare med nya 

spel för att i bästa mån matcha preferenserna på varje lokal marknad.  

B2B-verksamhet – nästa tillväxtdrivare? 
Under bolaget Emeritus Software Ltd som ägs till 100 procent av Valhalla 

Entertainment har bolaget även för avsikt att licensiera ut den tekniska plattformen 

till andra operatörer (B2B). Det innebär att andra operatörer migrerar sina sajter till 

bolagets plattform och slipper därmed administration av spelandet och 

teknikunderhåll. Således kan partnern fokusera på marknadsföring och generera 

nya spelare till sina sidor. Det finns även en möjlighet att attrahera operatörer som 

är aktiva mot ett specifikt land och snabbt vill expandera till andra länder i Asien.  

Intäktsmodellen innebär att bolaget erhåller en fast uppstartsavgift, plus en andel 

av den GGR eller NGR som samarbetspartnern genererar, plus en årlig avgift som 

varierar med GGR eller NGR. I dag för bolaget diskussioner med totalt tre 

operatörer och hittills har en avsiktsförklaring signerats. Bolagets avsikt är att ha 

minst en extern partner live på plattformen innan slutet av Q1 2019. Denna 

satsning är mycket intressant och kan mycket väl bidra med tillväxt på sikt. 

Samtidigt är det mycket viktigt att bolaget väljer ”rätt” samarbetspartners efter 

noggrann due diligence. Detta är en viktig del då potentiella samarbetspartners 

måste ha långsiktiga avsikter med sitt samarbete och förmåga att generera 

betydande intäkter till bolaget, gärna från dag ett. Annars bedömer vi att denna 

verksamhet kan komma att hämma marginalerna då det också kostar att sätta upp 

en sådan organisation.  

Marknaden 
Den totala spelmarknaden består av både landbaserade spel och spel online som 

omsatte cirka 350 miljarder euro i GGR (insats minus utbetald vinst) globalt 2016. 

Det enligt H2 Gaming Capital. Där Nordamerika år 2016 var den största marknaden 

med en marknadsandel om 33 procent. På en andraplats kommer Asien och 

Mellanöstern följt av Europa med marknadsandelar om 30 respektive 29 procent. 

Prognoserna för 2022 är att Asien och Nordamerika vid denna tidpunkt kommer på 

en delad förstaplats. Den främsta anledningen till den starka tillväxten i Asien är den 

stora befolkningsmängden som också ackompanjeras av en växande medelklass 

med pengar att spela för.  

Som bekant har mycket av spelandet som innan digitaliseringen skedde på 

traditionella casinon nu flyttat till nätet. År 2016 var andels spel online cirka 11 

procent av den totala spelmarknaden globalt. Denna siffra förväntas öka till 14 

procent år 2022. I Europa stod spel online för cirka 19 procent av den totala 

spelmarknaden år 2016. Europa är också den marknad som migrerat störst andel 

spel online. Av den totala spelmarknaden i Asien och Mellanöstern utgjordes cirka 10 

procent av spel online år 2016. Denna siffra förväntas öka till cirka 12 procent år 

2022. Se graf nedan. 
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Andel spel online av totala spelmarknaden (landbaserat och online) i Asien och Mellanöstern 

 

Källa: H2 Gaming Capital och Jarl Securities 

 

Nedan presenteras marknaden för spel online i Asien och Mellanöstern i absoluta tal. 

Den förväntade genomsnittliga tillväxten per år för perioden 2018 och 2022 uppgår 

till cirka 7 procent. Notera att transparensen på dessa marknader är begränsad och 

storleken på dessa marknader är rimligtvis således underskattade 

Marknaden (GGR) för spel online, Asien och Mellanöstern 

 

Källa: H2 Gaming Capital och Jarl Securities 

 

Sports book – den största vertikalen 
Enligt H2 Gambling Capital råder det ingen tvekan om att den största vertikalen 

inom iGaming i Asien och Mellanöstern är sportsbetting (då inkluderat hästkapp-

löpning). År 2016 uppskattas att sportsbettings andel av den totala GGR i Asien 

och Mellanöstern var drygt 70 procent. Motsvarande siffra för Europa år 2016 är 

cirka 41 procent. Det påvisar vikten av att bolaget nu kan erbjuda spelarna 

möjlighet till betting och det är också en av de anledningarna till varför vi tror att 

bolaget kommer att växa.  

Grafen nedan visar de olika vertikalernas marknadsandelar på marknaden i Asien 

och Mellanöstern. Som framgår kommer casino-spel på en andraplats efter 

betting. Lotto är den vertikal som förväntas ha den snabbaste tillväxten fram till 

2022. 

0%

5%

10%

15%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Andel spel online av totala spelmarknaden, Asien och MÖ

3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15

0

5

10

15

20

M
il
ja

rd
e
r 

EU
R

Asien och Mellanöstern



 

10 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

GRUNDANALYS 

GOLDBLUE 
9 oktober 2018 

Marknaden för spel online, Asien och Mellanöstern 

 

Källa: H2 Gaming Capital och Jarl Securities 

 

Japan och Kina bland topp 3 
Nedan visas de 10 största marknaderna för spel online i termer av GGR under 

2016, uppskattat av H2 Gaming Capital. Som framgår kommer Japan och Kina på 

andra respektive tredje plats. Bolaget har varit aktiva mot den japanska 

marknaden i cirka två år. Intäkter från denna marknad har dock hittills varit 

begränsade och borde kunna öka med en intensifierad marknadsföring.  

Japan och Kina är framträdande marknader 

 

Källa: H2 Gaming Capital och Jarl Securities 

 

För år 2016 uppskattades av H2 Gaming Capital iGaming-marknaden i Japan till 

3,8 miljarder euro och den i Kina till cirka 3,5 miljarder euro. Indonesien uppskattas 

vid samma tidpunkt vara värd 47 miljoner euro och Vietnam cirka 27 miljoner euro 

(i termer av GGR), se tabell nedan.  
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Befintliga marknader plus Sydkorea, Indien, Thailand och Malaysia, GGR och förväntad CAGR 

        

Marknad Storlek, 2016 CARG, 2017 - 2022 %, SB 2022 

Kina 1 643 6% 72% 

Japan 3 761 7% 85% 

Indonesien 47 6% 72% 

Vietnam 27 14% 64% 

Sydkorea 604 13% 42% 

Indien 76 13% 51% 

Thailand 49 10% 58% 

Malaysia 131 6% 50% 

 Källa: H2 Gaming Capital och Jarl Securities 

 

Den genomsnittliga tillväxttakten per år (CAGR) i Kina fram till år 2022 förväntas 

ligga på 6 procent. Samma tillväxttakt förväntas även i Indonesien. Den 

vietnamesiska marknaden är den som förväntas växa snabbast med en CAGR på 

14 procent.  

Thailand, Indien, Sydkorea och Malaysia är fyra marknader som ligger på kartan 

för expansionsplanerna. Som framgår i tabellen ovan uppskattas Indien vara den 

större av de fyra potentiella marknaderna. Den genomsnittliga tillväxten per år 

förväntas vara högst i Sydkorea och Indien.  

Totalt täcker bolagets operatörverksamhet i dag cirka 53 procent av den totala 

marknaden i Asien och Mellanöstern. Som tidigare nämnts är Japan och Kina de 

två absolut största marknaderna. Dock behöver det inte per automatik innebära att 

dessa marknader är de viktigaste för bolaget. Inkluderas Thailand och Malaysia så 

täcker bolaget cirka 64 procent av den totala marknaden i Asien och Mellanöstern.  

Mobiltelefonen tar plats 
Datorn är fortfarande den mest populära plattformen att spela online på i både 

Asien och Europa. Dock förväntas marknaden i större utsträckning flyttas mot 

mobila enheter som mobiltelefonen och surfplattan. Denna trend är global. 2016 

utgjorde spel på mobila enheter cirka 42 procent i Asien och Mellanöstern. I 

Europa var motsvarande siffra för 2016 knappt 32 procent. 

Nedan visas den förväntade övergången från en övervikt av spel på datorer till en 

marginell övervikt av spel på mobilen i Asien och Mellanöstern år 2021. Här ligger 

alltså Asien och Mellanöstern före utvecklingen i Europa. Med andra ord är det 

extremt viktigt att kunna erbjuda sajter som är anpassade för just mobilen, vilket 

GoldBlue rimligtvis gör då mobiltelefonen legat i fokus under hela utvecklingsfasen. 
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Mobiltelefonen ökar i popularitet 

 

Källa: H2 Gambling Capital och Jarl Securities 

 

Men vad är marknadens faktiska värde? 

Samtliga siffror ovan är med referens till H2 Gambling Capital. Som tidigare nämns är 

det dock svårt att uppskatta storleken på gråa marknader, vilka de flesta länder i 

regionen (Asien och Mellanöstern) kan klassas som. Detta då operatörerna av olika 

skäl sällan redovisar alternativt specificerar hur mycket av intäkterna som kommer 

från specifika oreglerade marknader. Det är alltså mycket sannolikt att den faktiska 

marknaden mätt i pengar är mycket större än vad siffrorna ovan indikerar.  

Oreglerade marknader 
En oreglerad marknad innefattar marknader/länder som inte styr spelandet med 

lagar och regler. Den oreglerade marknaden kontrolleras inte heller av någon 

spelmyndighet som utfärdar licenser. Dock kan operatörer ändå erbjuda spel till 

befolkningen på denna typ av marknad. Sverige är ett exempel på en oreglerad 

marknad. Sverige kommer dock reglera spel online från och med januari 2019.  

Japan 
I juli 2018 klubbades lagar för landbaserad kasinoverksamhet. Lagarna är strikta 

och tillåter bara casinoverksamhet som en mindre del av ett större komplex, till 

exempel ett hotell. Spelskatten är dock mycket hög, motsvarande 30 procent av 

GGR. 

Casinoverksamhet online är förbjudet att drivas av japanska bolag. Dock finns 

undantag för ett antal spelformer som betting på hästkapplöpning, skraplotter och 

statliga lotteri. Att som spelare trotsa förbudet kan straffas med dryga böter och vid 

återkommande aktivitet med fängelse. Samtidigt agerar inte myndigheterna mot de 

aktiva spelarna och myndigheternas insatser att begränsa invånarnas åtkomst till 

internationella operatörer. 

Myndigheterna har dock fått upp ögonen för spel online, främst för att skydda 

spelare mot bedrägeri. Baserat på de lagar som klubbats för att reglera 

landbaserad casinoaktivitet förefaller risken hög att om iGaming också regleras 

kan skatten bli hög. Dock bör en legalisering och reglering av spel online ligga en 

bra bit bort i tiden.  
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Kina 
Spelare i Fastlandskina utgör den absolut största delen av den marknad som 

sajten 24K88 riktar sig mot. Landbaserat spel är förbjudet i Fastlandskina med 

undantag för statligt lotto liksom betting på hästar. Spel online är också förbjudet i 

Fastlandskina. Spelare som spelar på utländska spelsajter kan arresteras men i 

praktiken förefaller det mycket ovanligt. Därför spelar befolkningen i Fastlandskina, 

likt i Japan, hos utländska operatörer.  

Den kinesiska regeringen har censurerat internet och många internationella sajter 

likt Google och Facebook liksom spelsajter är blockerade. Befolkningen har ändå 

tillgång till dessa genom så kallade VPN-tunnlar som finns i var och vartannat hem 

och kontor. Dock har regeringen per februari 2018 beordrat de tre största 

telekomföretagen (statligt drivna) i Kina att stänga ner VPN-tjänster som låter 

befolkningen komma åt blockerade sajter. Vidare har antalet ingripanden från 

myndigheterna ökat. I samband med VM i fotboll 2018 gjordes flertalet större 

arresteringar och stora summor betting-pengar beslagtogs. Apple har också tagit 

ner iGaming-relaterade spel som från App Store som leder till spelsajter vilka är 

förbjudna att spela i Fastlandskina. Till detta har också staten blockat vissa 

populära betalsystem som WeChat Pay till utländska operatörssajter, vilket som 

bekant slog hårt mot GoldBlues intäkter. Situationen liknar en katt och råtta lek då 

nya tekniker och möjligheter hela tiden öppnas för de kinesiska spelarna att 

komma åt blockerade sajter och betala på spelsajter. 

Hong Kong är som är en Speciell Administrativ Region (SAR) under folkrepubliken 

Kinas överhöghet. Där är landbaserad betting-verksamhet med licens tillåtet men 

strikt reglerad. Spel online är förbjudet. I Macao som också är en SAR (med cirka 

0,6 miljoner invånare) är landbaserad casinoverksamhet tillåtet med licens. Här är 

även internationella operatörer tillåtna att med licens bedriva landbaserad 

verksamhet. Däribland driver exempelvis Las Vegas Sands, MGM och Wynn 

Resorts landbaserade casinon i Macao. Vidare är det heller inte förbjudet för lokala 

spelare i Macao att spela på internationella operatörer (som det är i Fastlandskina). 

Dock erbjuds inte licenser för online-operatörer i Macao.  

Indonesien 
Landbaserad casinoverksamhet liksom spel online är olagligt i Indonesien. Precis 

som i Fastlandskina har åtgärder mot spelare varit begränsad. Den lokala 

regeringen försöker dock censurera internet genom att blockera svartlistade 

domäner. Samtidigt kommer gemene man runt blockeringar via VPN-tunnlar. Med 

detta finns en rad internationella operatörer som erbjuder spel online till den 

Indonesiens befolkningen. Då indonesiska myndigheter heller inte ingriper för att 

hindra spelar från att spela på dessa sajter spelar också befolkningen. 

Vietnam 
Med undantag för statligt arrangerade lotteri är spel online förbjudet i Vietnam. I 

teorin finns sträng böter/straff för spelare som spelar olagligt. Dock gör relevant 

vietnamesisk myndighet inte mycket för att hindra enskilda spelare ur befolkningen. 

Under 2018 har dock polisen gjort ett tillslag mot en lokalt baserad operatör. 

samtidigt har regeringen inte censurerat internet, som i Kina och Indonesien, och 

befolkningen har således fri tillgång till internationella operatörers spelsajter.  
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Dock pågår diskussioner om att reglera sports betting-vertikalen. En låg högsta 

nivå på insats är en del av diskussionerna men rimligtvis kommer inget att hända 

kring denna punkt i närtid 

Varför licens på gråa marknader? 
Utbudet av oseriösa aktörer förefaller vara stort i Asien. Som tidigare nämns har 

bolaget licens utgiven av Filippinerna för att bedriva operatörsverksamhet. Även 

den tekniska spelplattformen är certifierad för B2B-verksamhet. Att vara 

licensierad inger förtroende hos spelarna då det påvisar att bolaget bedriver en 

seriös verksamhet. Det är en viktig faktor för att driva spelare till bolagets sajter 

även på grå liksom svarta marknader då bedrägeri inte är ovanligt inom spel 

online.  

Prognoser 
GoldBlue redovisar sin GGR (insats minus vinster) som intäkter. GGR reducerat 

med bonusar, alltså NGR redovisas som bruttoresultat. Nedan följer historiska 

bruttoresultat för åren 2015 till 2017 och för innevarande års sex första månader.  

Historiska bruttoresultat 

 

*Redovisade siffror i EUR, EUR/SEK = 10,5. Källa: GoldBlue och Jarl Securities  

 

Som framgår har GoldBlue också haft ett tufft första halvår 2018 med ett redovisat 

bruttoresultat om 4,8 miljoner kronor. För samma period 2017 var bruttoresultat 

9,7 miljoner kronor och tillväxten var såldes minus 50,5 procent. 

Kina – en svår nöt att knäcka 
Som tidigare nämnts finns det flera förklarande faktorer till fallet i bruttoresultat. En 

första anledningen var att utbudet av spel på bolagets sajter försvagades med 

beslut från spelleverantörerna NYX att dra tillbaka sin verksamhet mot dessa 

marknader. Den andra anledningen var att bolaget inte hann få sports betting-

vertikalen integrerad i tid för VM i fotboll. Det innebar rimligtvis att vissa spelare 

valde att gå till andra operatörer som vid tillfället kunde tillhandahålla ett mer 

komplett erbjudande. Den tredje och rimligtvis den främsta anledningen var ett 

beslut från den kinesiska regeringen som omöjliggjorde för vissa leverantörer av 

populära betalsystem att fortsätta arbeta med speloperatörer. Samtidigt dröjde det 

mer än tre månader att integrera nya betalningslösningar av samma karaktär som 

exempelvis WeChat Pay, vilket borde prioriterats upp.  
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Av totalt intäkter (GGR = insats minus vinst) om 20,1 miljoner kronor under fösta 

halvåret 2018 var bidraget 16,3 miljoner kronor från de kinestalande marknaderna. 

Nu är nya betalsystem integrerade men samtidigt tror vi att det kan ta ett tag innan 

omsättningsbidraget från denna marknad kan återhämta sig till tidigare års nivåer. 

Detta med anledning av att det tog en så pass lång tid för bolaget att integrera ny 

alternativa betalsystem och många spelare har sannolikt redan hittat andra 

operatörer att spela hos och också stannar kvar där. Det kan också ta tid för 

spelare att upptäcka de nya alternativen. Dock bör integrationen av nya spel och 

sportsbetting kunna bidra med tillväxt under det fjärde och de kommande 

kvartalen relativt de första sex månaderna av 2018. Men å andra sidan, baserat på 

förutsättningarna som råder i Kina (som utgör lejonparten av den kinestalande 

marknaden) just nu ser det minst sagt tufft ut att bedriva operatörsverksamheten 

mot Kina. Därför modellerar vi med fallande intäkter från de kinestalande 

marknaderna under den prognostiserade perioden.   

Nedan följer våra prognoser för intäkter genererad på den kinesiska marknaden 

(KTM). 

Prognoser intäkter (GGR), enbart de kinestalande marknaderna (KTM) 

 

Källa: Jarl Securities  

 

I basscenariot, som vi ser som det mest sannolika scenariot, modellerar vi med ett 

intäktsbidrag från den kinestalande marknaden om 29 miljoner kronor för helåret 

2018 och 12 miljoner kronor 2019. Den historiska volatiliteten i intäkterna från de 

kinestalande marknaderna var också en bekräftelse på att denna marknad 

innefattar betydande risker. Här måste bolaget göra någon form av risk/reward-

bedömning kring om det är värt att fortsätta att lägga management-timmar på den 

kinestalande marknaden under befintlig affärsmodell. Visar sig verksamheten 

olönsam under de kommande kvartalen/året är sannolikheten hög att bolaget ser 

över erbjudandet och skiftar strategi.  

I vårt mer försiktiga bear-scenariot modellerar vi med att bolaget väljer att avsluta 

verksamheten i Kina under år 2019 som en effekt av att exempelvis staten 

omöjliggör för alla former av betallösningar till spelsajter. 

I ett optimistiskt bull-scenario modellerar vi med en snabb återhämtningstid från de 

kinestalande marknaderna. Intäkterna från dessa marknader uppgår i detta 

scenario till 34 miljoner år 2018 och växer därefter med 22 procent i snitt per år 

fram till det sista året i prognosperioden, 2022.  
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Tillväxt kommer från andra håll 
Under innevarande års första sex månader uppgick nettoomsättningsbidraget 

(GGR) från bolagets resterande marknader till 3,8 miljoner kronor. Som tidigare 

nämnts tror vi att det är de nya marknaderna, Indonesien och Vietnam, men även 

Japan kommer att växa under de kommande kvartalen och åren. Det med hjälp av 

nya vertikalen sportsbetting, nya spel och intensifierad marknadsföring.   

Som vi nämner tidigare har marknadsföringen innan lanseringen av sportsbetting i 

slutet av september 2018 varit ytterst begränsad. Det gällde då även mot den 

japanska marknaden som bolaget varit aktiv mot i två år. Givet ett starkare 

erbjudande och ökad marknadsföring är det rimligt att bolaget nu kan får bättre 

tillväxt på den japanska marknaden givet dess storlek.  

Nedan följer våra prognoser för den totala nettoomsättningen genererat på 

marknader där GoldBlue är aktiv i dag, då exkluderat de kinestalande 

marknaderna (resterande marknader = Indonesien, Vietnam och Japan).  

Prognoser intäkter (GGR), Indonesien, Vietnam och Japan 

 

Källa: Jarl Securities  

 

I basscenariot tror vi att framförallt det fjärde kvartalet 2018 kan bli mycket starkt 

relativ historiken. Därför har vi i basscenariot antagit en nettoomsättning om cirka 

10 miljoner kronor i de resterande marknaderna under helåret 2018. Det 

motsvarar en tillväxt under årets sista sex månader om 53 procent relativt årets 

första halva.  

Till detta har bolagets för avsikt att lansera mot en femte marknad (sannolikt 

Thailand) innan årets slut. Det i kombination med att intäkterna ökar med tidigare 

nämnda sportsbetting på plats, intensifierad marknadsföring samt ett mer komplett 

spelutbud så tror vi på fortsatt mycket god tillväxt under resterande del av 

prognosperioden. Den genomsnittliga tillväxten per år för bolagets resterande 

marknader under perioden 2019 till 2022 är antagen till 159 procent i 

basscenariot. Denna siffra kan förefalla hög. Samtidigt skall erinras att den 

tillväxten kommer från förhållandevis låga intäktsnivåer i absoluta tal.  

Det skall också noteras att bolagets marknadsföringsbudget är begränsad. Det 

kan därför ta längre tid att växa på de resterande marknaderna än vad vi 

modellerar för i basscenariot. I ett mer försiktigt bear-scenario modellerar vi med 

en nettoomsättning från resterande marknader om 8 miljoner 
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kronor för helåret 2018. För perioden 2019 till 2022 har vi antagit en genomsnittlig 

tillväxttakt per år om 125 procent.  

I bull-scenariot modellerar vi med en nettoomsättning om cirka 11 miljoner kronor 

för helåret 2018. Under perioden 2019 till 2022 har vi antagit en genomsnittlig 

tillväxttakt per år om 162 procent.  

Grafen nedan visar prognostiserade bruttoresultat, alltså NGR = insats minus vinst 

minus bonus, på koncernnivå för den prognostiserade perioden.  

Prognoser bruttoresultat (NGR), koncernen 

 

Källa: Jarl Securities  

 

Skalfördelar skapar möjlighet till lönsamhet 
För större spelkoncerner likt GoldBlue ligger andelen personalkostnader av den 

redovisade bruttovinsten runt 10 till 15 procent. Bland spelare i Asien är kraven på 

direktkontakt med support-funktioner via chatt eller telefon högre än i Europa. Till 

detta finns en mängd olika språk och dialekter som support-personalen måste 

kunna hantera. Bolaget måste således ha supportpersonal som kan hantera alla 

de olika språken och dialekterna. Det kan också innebära att personalen kommer 

att utgöra en större kostnadspost för operatörer aktiva i Asien över tid.  

Dock ligger bolaget i framkant gällande alternativa lösningar och har ett samarbete 

med Sinitic som med hjälp av AI kan effektivisera kundsupporten. Bolaget har även 

redan nu börjat effektivisera verksamheten och vi tror att det är främst på 

personalsidan, i exempelvis verksamheten mot de kinestalande marknaderna som 

effektivisering bör gå att finna. Därför modellerar vi med personalkostnader om 

cirka 18 procent av bruttovinsten som hållbart efter den prognostiserade perioden. 

Intensifierade marknadsaktiviteter efter lanseringen av sportsbettingvertikalen och 

ny personal som anställs för att mäkta med antagen tillväxt tror vi kommer utgöra 

en motvikt till kostnadsbesparingarna i det kortare perspektivet kommer. 

Samtidigt skall noteras att bolaget menar att marknadsföringskostnaderna över lag 

är lägre för operatörer i Asien. Det då affiliates inte används i samma utsträckning 

(med undantag för i Japan).  

Till detta har bolaget OH-kostnader, IT-kostnader samt kostnader till leverantörer 

av spel och betalsystem. De sistnämnda brukar ligga kring 20 procent av 
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nettospelsintäkterna för operatörer aktiva mot marknader i Europa. Med referens 

till PlayTech som tidigare i år vinstvarnat med hänvisning till just prispress bör 

GoldBlue kunna ligga under 20 procent. För evighetsvärde modellerar vi med 

leverantörskostnader om 9 procent.  

Under första halvåret 2018 hade bolaget totala kostnader om cirka 15 miljoner 

kronor. För samma period redovisades av- och nedskrivningar om knappt 1,2 

miljoner kronor. Nedan följer våra prognoser för EBITDA-resultat. Som framgår 

modellerar vi i basscenariot med ett positivt EBITDA-resultat om 9 miljoner kronor 

2020. I bas- och bear-scenariot läggs verksamheten mot Kina ner, vilket reducerar 

det kostnaderna under 2019. I samtliga scenarion uppnås positiva EBITDA-resultat 

under år 2020. 

EBITDA-prognoser, koncernen 

 

Källa: Jarl Securities  

 

I bas- och bear-scenariot räknar vi med en hållbar EBITDA-marginal om 25 

procent över tid. I bull-scenariot kalkylerar vi med en hållbar EBITDA-marginal om 

28 procent (räknat på bolagets bruttovinst).  

Antagen nyemission 
Vi uppskattar att bolaget i dag har mellan 4 och 5 miljoner kronor i kassan. Givet 

våra prognoser kommer bolaget att behöva stärka upp kassan under fjärde 

kvartalet 2018. Därför modeller vi med en nyemission om totalt 15 miljoner kronor. 

Den antagna emissionskursen om 0,76 kronor motsvarar en rabatt om 20 procent 

på senaste betalda aktiekurs 0,95 kronor. Det innebär att antalet utestående aktier 

ökar från cirka 29,4 miljoner stycken till cirka 51 miljoner stycken.  

Värdering 

Motiverat värde per aktie 
Genom att kombinera de två värderingsmodellerna i ett genomsnitt beräknas ett 

motiverat värde per aktie på 1,5 kronor inom de kommande sex till tolv månaderna 

i basscenariot. I bear-scenariot beräknas ett motiverat värde per aktie till 0,8 

kronor. I bull-scenariot beräknas ett motiverat värde per aktie till 2,3 kronor. Detta 

efter antagen nyemission. 
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Motiverat värde per aktie 

        

MSEK BEAR BULL BAS 

Multipelvärdering - värde per aktie, kr 0,9 1,2 1,6 

DCF-värdering - värde per aktie, kr 0,7 1,7 3,0 

Motiverat värde per aktie, kr 0,8 1,5 2,3 

Ned-/uppsida rel. senast betalt (0,95 kr) -13% 57% 143% 

        

EV/Sales 2019P 2,2x 3,2x 3,8x 

EV/Sales 2018P 4,3x 6,9x 9,8x 

EV/EBITDA, 2018P - - - 

Källa: Jarl Securities 

 

DCF-värdering 

Vår DCF-modell ger ett värde per aktie om 1,7 kronor per aktie i basscenariot. 

Motsvarande värde i bull- och bear-scenariot är 3,0 kronor per aktie respektive 0,7 

kronor per aktie. Vi använder en årlig diskonteringsränta om 13,3 procent. Denna 

är beräknad med ett Beta-tal om 1,2x, en riskfri ränta om 0,6 procent och en 

förväntad avkastning på marknadsportföljen om 6,4 procent (utöver den 

riskfriaräntan) samt en bolags-storleksrelaterad riskpremie om cirka 3,9 procent. 

Denna är beräknad genom att interpolera bolagsstorlekspremie specificerade i 

PWC:s rapport “Riskpremien på den svenska aktiemarknaden”, från 2018. Vi har 

antagit att bolaget finansierar sig med eget kapital.  

DCF-värdering 

        

MSEK BEAR BULL BAS 

Diskonteringsränta 13,0% 13,0% 13,0% 

CAGR GGR 2019P - 2022P, KTM -100% -29% 22% 

CAGR GGR 2019P - 2022P, Rest.marknader 125% 159% 162% 

CAGR NGR 2019P - 2022P, Koncern 61% 85% 91% 

Långsiktig tillväxt 3,0% 3,0% 3,0% 

Långsiktig EBITDA-marginal 25% 25% 28% 

Rörelsevärde, EV 25 78 142 

EV, varav restvärde 147% 106% 93% 

Nettokassa, 2018P 11 11 11 

Aktievärde 36 89 153 

Utestående aktier, miljoner 51,4 51,4 51,4 

Värde per aktie 0,7 1,7 3,0 

Ned-/uppsida rel. senast betalt (0,95 kr) -26% 83% 213% 

        

EV/Sales(NGR) 2018P 3,4x 8,2x 12,9x 

EV/EBITDA, 2018P - - - 

Källa: Jarl Securities 
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Jämförelsevärdering 

Vår jämförelsevärdering ger ett värde per aktie om 1,2 kronor i bas-scenariot. I 

bull- och bear-scenariona är motsvarande värde 1,6 kronor per aktie respektive 

0,9 kronor.  

I jämförelsegruppen har vi inkluderat både bolag vars huvudsakliga intäktskälla är 

B2C-verksamhet och/eller B2B-verksamhet. Vissa av de inkluderade bolagen har 

exponering mot de asiatiska marknaderna och andra inte. Vi har studerat 

jämförelsegruppens genomsnittliga EV/Sales-multipel på den förväntade 

försäljningen under nästa tolv månader. Denna är sedan applicerad på våra 

prognoser för bolagets bruttovinst (NGR) år 2019. 

Samtidigt är jämförelsegruppens medlemmar långt från en perfekt match. Ingen av 

de inkluderade bolagen har, likt GoldBlue, en så pass hög exponering mot Kina. Till 

detta är GoldBlue ett litet företag i sammanhanget. Givet detta har vi rabatterat 

den genomsnittliga EV/Sales-multipeln med 25 procent. 

Tabell nedan visar jämförelsevärderingen: 
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Jämförelsevärdering 

          

Bolag   MCap, MEUR EV, MEUR EV/Sales, NTM 

Betsson AB B2C 809 921 12,1x 

Kindred Group PLC B2C 2 068 2 197 1,9x 

LeoVegas AB (publ) B2C 507 557 1,3x 

Mr Green & Co AB (publ) B2C 160 106 1,5x 

888 Holdings PLC B2C 801 676 1,3x 

Rank Group PLC B2C 741 752 0,8x 

Stride Gaming PLC B2C 87 63 0,6x 

William Hill PLC B2C 2 326 2 527 1,4x 

Paddy Power Betfair PLC B2C 6 030 5 861 2,6x 

GVC Holdings PLC B2C 5 875 7 677 2,0x 

bet-at-home.com AG B2C 411 350 2,5x 

Intertain Group Ltd B2C 156 156 2,1x 

Stars Group Inc B2C 5 415 6 575 4,2x 

Tabcorp Holdings Ltd B2C 5 883 7 802 2,4x 

NetEnt AB (publ) B2B 710 691 16,2x 

Evolution Gaming Group AB (publ) B2B 2 096 2 066 7,2x 

Aspire Global PLC B2B 137 117 1,2x 

Catena Media PLC B2B 388 522 4,4x 

Kambi Group PLC B2B 573 545 6,3x 

Gaming Innovation Group Inc B2B 236 284 1,6x 

Playtech PLC B2B 1 659 2 061 1,3x 

XLMedia PLC B2B 209 173 1,5x 

       Genomsnitt: 3,5x 

          

    BEAR BAS BULL 

Bruttovinst (NGR), 2019P  14 20 28 

Implicit EV 50,1 70,8 97,5 

Implicit EV efter 25% rabatt 37,6 53,1 73,1 

Nettokassa, 2018P 11,0 11,0 11,0 

  Aktievärde 48,6 64,1 84,1 

  Aktier 51,4 51,4 51,4 

Värde per aktie, kr 0,9 1,2 1,6 

Upp-/nedsida rel. senast betald (0,95 kr) 0% 31% 72% 

Källa: Jarl Securities 

 

Ägarbild 
Nedan följer de tio största ägarna per den 30 juni 2018. Raging Bull Invest AB ägs 

av styrelseordförande Rune Löderup.  
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Tio största ägare per 30 juni 2018 

 

    

  % av kapital 

Raging Bull Invest AB 12,3 

Watermill Ventures Limited 8,0 

Chartus Holding Limited 7,1 

Nexium AB 6,8 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 5,2 

Knutsson Holdings AB 4,3 

Swedbank AS (Estonia) 2,4 

Günter & Wikberg Holding AB 2,2 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,1 

Martin Skugge 2,0 

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. 

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

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

