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Ny strategi, nya mål och 

viktigt partnerskap 
Pandemin tynger men växer sekventiellt  

Goodbye Kansas Group rapporterar en nettoomsättning för det andra 

kvartalet på 63,7 miljoner kronor (47,9). Värt att poängtera är dock att 

Goodbye Kansas Holding inkluderas i jämförelsesiffrorna från första maj 

2020 och proformaomsättningen för andra kvartalet 2020 uppgår till 68,9 

miljoner kronor. Rörelseresultatet respektive resultatet före skatt för 

kvartalet landar på 27,6 miljoner kronor (-15,8) och -23,3 miljoner kronor 

(-18,8). Trots minskad proformaomsättning på årsbasis uppvisar 

koncernen tillväxt jämfört med årets första kvartal på cirka 8 procent. 

Minskningen i nettoomsättning och EBITDA-resultat på årsbasis härleds 

till fortsatt pandemipåverkan vilket resulterat i färre avtal med kunder 

inom film/TV-industrin.  

Partnerskap möjliggör Hello Kitty lansering 2022 

En stor händelse under kvartalet var att bolaget annonserade ett 

partnerskap med Keyword Studios välrenommerade spelstudio Electric 

Square. Partnerskapet innebär att Electric Square arbetar för att slutföra 

produktionen av bolagets kartbaserade mobilspel, ett arbete som redan 

passerat första milstolpen. Outsourcingen av produktionen innebär också 

förändringar inom dotterbolaget Virtual Brains, som nu ställs om till en 

beställarorganisation samtidigt som Otherworld Heroes fortsatt utvecklas. 

Partnerskapet är ett tydligt steg i rätt riktning för det efterlängtade spelet 

och potentialen är fortsatt stor, givet det starka varumärket. Att bolaget 

därtill nått partnerskapet med en sådan välkänd aktör bådar gott för 

chanserna för en 2022 lansering.  

En tydligare koncern växer fram  

Kvartalet har därtill inneburit att bolaget nu ändrat namn till Goodbye 

Kansas Group, i syfte att kapitalisera på det starka varumärket. Bolaget har 

annonserat finansiella mål om en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt 

på 20 procent och en EBTIDA-marginal över 20 procent senast 2024. 

Parallellt med detta har bolaget initierat ett kostnadsoptimeringsprogram 

som kommer få full effekt från och med 2022. Kostnadsreduceringarna 

förväntas uppgå till 38 miljoner kronor på årsbasis, något som genomförs 

genom att strömlinjeforma organisationen och hitta synergier inom viktiga 

funktioner. I syfte att möjliggöra lönsam tillväxt från 2022, vilket är målet, 

har bolaget under kvartalet bland annat tecknat avtal med amerikanska 

LDA Capital. Finansieringslösningen innebär att bolaget, genom riktade 

emissioner, har möjlighet att ta in 175 miljoner kronor under en 

treårsperiod. Därtill tillkännagavs en fullt garanterad företrädesemission 

om cirka 100 miljoner kronor efter periodens slut.    
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2020 2021P 2022P 2023P

Nettomsättning 161,3 255,0 306,0 367,2

Just. EBITDA -74,4 -69,0 0,4 32,0

Just. Rörelseres. (ebit) -111,5 -119,0 -30,3 -4,7

Just. Nettoresultat -117,5 -124,0 -36,3 -16,7

Just. Vinst per aktie -1,09 kr -1,15 kr -0,34 kr -0,15 kr

Omsättningstillväxt - 58,1% 20,0% 20,0%

EBITDA-marginal -46,1% -27,1% 0,1% 8,7%

Rörelsemarginal -69,1% -46,7% -9,9% -1,3%

Vinstmarginal -73% -49% -12% -5%

P/E-tal -1,2 -1,2 -4,0 -8,7

EV/ebit -1,3 -1,3 -4,9 -31,8

P/S-tal 0,9 0,6 0,5 0,4

EV/omsättning 0,93 0,59 0,49 0,41
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Investeringstes 

Partnerskap ökar chanserna  

Partnerskapet med Keywords Studios och deras studio Electric Square är 

mycket positivt för framtidsutsikterna inför lanseringen av Hello Kitty. 

Spellanseringen har skjutits upp ett flertal gånger. Att produktionen nu 

outsourcas tyder på att tillräcklig kompetens och resurser inte fanns inom 

koncernen för att färdigställa spelet. Det faktum att bolaget i detta läge 

inser detta, skalar om organisationen till en beställarorganisation och tar 

in extern kompetens vittnar om en mer fokuserad och tydlig strategi. 

Sanrio har tidigare i år förnyat licensavtalet med bolaget till 2024, vilket 

bör ses som att det finns förtroende hos Sanrio att bolaget ska lyckas 

slutföra projektet och att lanseringen blir av 2022. Otherworld Heroes 

ligger kvar i mjuklanseringsfasen, ett tecken på att de KPIer bolaget siktar 

på inte ännu har nåtts. Huruvida även detta oursourcas eller inte är svårt 

att säga nu men vi räknar inte med en global lansering av detta i närtid.  

Kostnadskontroll A och O 

Året efter förvärvet av Goodbye Kansas Studios har varit utmanande där 

pandemin fortsatt påverkar orderingången vilket i sin tur har effekt på 

lönsamheten.  Gruppens målsättning framåt är att nå lönsam tillväxt. 

Bolagets fokus på kostnadsbesparande åtgärder, att identifiera synergi-

effekter och strömlinjeforma bolaget är positivt. Vi har höga förväntningar 

på fortsättningen av arbetet och väntar oss en tydligare koncernstruktur, 

en bantad organisation och lägre kostnader. Detta, kombinerat med 

bolagets fokus på ökad andel återkommande intäkter, kan innebära att 

bolaget har en spännande tid framför sig. Mycket är fortsatt osäkert och 

bolaget har en del att bevisa men tidiga indikationer visar på att den nya 

strategin kan ge utdelning.  

Vägen framåt tydlig  

Efter andra kvartalet har vi justerat våra estimat något och ställt ned 

förväntad tillväxt marginellt och justerat våra kostnadsantaganden till 

följd av besparingsprogrammet. Vi ser fortsatt långsiktig potential i bolaget 

och kursnedgången den senaste tiden gör värderingen alltmer attraktiv. 

Resonemanget bakom finansieringsupplägget med LDA är delvis potent-

ialen för strategiska fördelar i partnerskapet. Vi ser också positivt på 

pivoteringen inom Vobling mot ett tydligt fokus på Virtual Reality-training 

och bolaget bygger här upp ett starkt distributionsnätverk. Kommande 

kvartal bör pandemipåverkan synas i jämförelsesiffrorna från 2020 vilket 

blir en indikation på hur väl tillväxten tagit fart. Triggers ser vi i en 

framgångsrik ZEPETO-lansering, fler avtal för den egenutvecklade 

produkten VR Fire Trainer, nyhetsflöde kring Hello Kitty, ökande 

licensintäkter samt att bolaget kan uppvisa kostnadsreduktioner. Vi ser 

störst risk i senareläggning av projekt på grund av pandemin och ökande 

kostnadsmassa, vilket kan innebära ytterligare finansieringsbehov som 

späder ut aktieantalet ännu mer. På 12–18 månader sikt ser vi ett motiverat 

värde på 1,6–2,3 kronor.  

Återhämtning andra kvartalet  
Nettoomsättning Q2 2020 (proforma) – Q2 2021, i miljoner 

kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Positivt EBITDA-resultat inom 2 år 
Just. EBITDA och just. EBITDA-marginal, i miljoner kronor och 

procent, 2020-2023P. Justerat innebär att vi exkluderar egna 

aktiverade kostnader från intäkterna.  
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Jobbar mot lönsamhet 
Justerat resultat efter skatt, 2020-2023P, i miljoner kronor.     
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Prognoser och värdering 

Nettoomsättning 

2020 innebar en nettoomsättning på totalt 161,3 miljoner kronor där 

majoriteten hänförs till Goodbye Kansas Studios som syns i siffrorna från 

maj. Goodbye Kansas Studios står under andra kvartalet för cirka 92 

procent av omsättningen och kommer vara tongivande även tiden 

framöver. För helåret 2021 prognostiserar vi en nettoomsättning på 255 

miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 58 procent från 

föregående år. Vi antar i våra prognoser att effekterna från pandemin 

långsamt avtar under året och fler ordrar från TV- och filmbranscherna 

kommer bidra med tillväxt. Framåt ger våra prognoser en genomsnittlig 

årlig tillväxt på kring 18–20 procent. Detta är i linje med bolagets egna mål 

men är samtidigt konservativt, givet den starka tillväxtbransch som 

Goodbye Kansas befinner sig i. Ett tydligt ess i rockärmen är de spel som 

är under utveckling, framför allt Hello Kitty. Det finns många 

osäkerhetsfaktorer kring lanseringen av mobilspel men värt att poängtera 

är att om spelet får det genomslag bolaget siktar på kan det innebära 

kraftigt ökad omsättning vilket kan få avsevärd effekt på våra prognoser.  

Kostnader 

Totala kostnader 2020 uppgick till 235,7 miljoner kronor, exkluderat 

avskrivningar. Första halvåret har totala kostnader uppgått till cirka 166,7 

miljoner kronor. Vi prognostiserar kostnader för helåret på cirka 335 

miljoner kronor och antar sedan en minskning av kostnaderna med 5 

procent under nästkommande år till 318 miljoner kronor. Detta är lägre 

än målsättningen för bolagets kostnadsoptimeringsprogram men bör 

anses rimligt givet att tillväxten kostar samt att investeringar löpande görs. 

Över tid antar vi att kostnaderna ökar kring 5 procent årligen och att 

bolaget lyckas uppnå målet om en EBITDA-marginal över 20 procent 

2024.  

Värdering 

Vi värderar Goodbye Kansas genom en DCF-värdering för perioden 2021–

2025 samt med ett terminalvärde och varierande exit-multiplar på sista 

årets EBITDA-resultat. Diskonteringsräntan är fortsatt satt till 14 procent 

och evighetstillväxten 3 procent. Vi använder också en konservativ 

säkerhetsmarginal på 0–30 procent. Givet prognoserna ovan landar vi i ett 

motiverad värde på 12–18 månaders sikt på 1,6 – 2,3 kronor. Värt att 

poängtera är att bolaget ännu inte tillkännagivit villkoren för den 

planerade emissionen, vilken kommer innebära ytterligare utspädning av 

aktieantalet. Vi använder i våra beräkningar totala antalet utestående 

aktier efter utspädning från bolagets senaste rapport. Bolaget värderas vid 

analystillfället till kring 0,5 gånger omsättningen, vilket trots utebliven 

lönsamhet ligger under jämförbara bolag inom branschen.    

CAGR på 20 procent  
Nettoomsättning 2020-2024P, i miljoner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

 

Kostnadsbesparingar ger effekt  
Totala kostnader, 2020-2024P, i miljoner kronor.     

 
 

Källa: Bolaget 

 

Uppsida från nuvarande kurs  
DCF-värdering för Goodbye Kansas.     
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Risker 

Ett antal risker är uppenbara för Goodbye Kansas Group, både långsiktigt 

och i närtid. Flertalet av de områden bolaget är verksamma i kännetecknas 

av snabb förändring och ny teknologi. Detta innebär både en föränderlig 

marknad som kräver stora investeringar för att kontinuerligt kunna erbjuda 

den senaste tekniken. Det innebär också att kundefterfrågan kan förändras 

snabbt. 

Affärsområdet Games & Apps har flera spännande projekt i pipelinen men 

båda de större titlarna, Hello Kitty och Otherworld Heroes, har skjutits upp 

eller hållits kvar i mjuklanseringsfasen. Risken är överhängande för 

ytterligare uppskjutningar eller uteblivna lanseringar.  

Trots den breda koncernen av dotterbolag kommer majoriteten av 

omsättningen idag från Goodbye Kansas Studios. Denna del av 

verksamheten är beroende av en hög bokningsgrad till följd av en stor 

kostnadsmassa och tillfälliga förändringar i marknaden, likt Covid-19 

pandemin, kan få stor påverkan på resultat. 

Slutligen är Goodbye Kansas Group ännu inte lönsamma och alla prognoser 

är förknippade med en stor andel osäkerhet. Ytterligare finansiering 

kommer krävas innan bolaget är lönsamt vilket kan innebära större 

utspädning av aktieantalet eller lån vilket belastar resultaten med stora 

räntekostnader. 

Många spännande avtal har nåtts med prestigekunder inom olika områden 

men de större intäktsflödena är ännu inte på plats. Skiftet mot mer skalbara 

intäktsmodeller har aviserats men mycket är i detta läge ännu osäkert. 

Skulle utfallet bli annorlunda än våra prognoser så kan värderingen komma 

att förändras avsevärt. 
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Om Goodbye Kansas Group   

Goodbye Kansas Group, tidigare Bublar, är ett teknologidrivet 

visualiseringsbolag med huvudkontor i Stockholm. Sedan starten 

2014/2015 har koncernen växt genom förvärven av AR/VR företaget 

Vobling, 3D/AR företaget Sayduck, spelföretaget Plotagon och slutligen 

det VFX-inriktade Goodbye Kansas Studios. Bolagets leds av vd Peter 

Levin, tidigare vd och grundare av Goodbye Kansas Studios, med bred 

erfarenhet från spelindustrin. Tidigare under året bytte koncernen namn 

till Goodbye Kansas Group. Koncernen består av tre huvudsakliga 

affärsområden; Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. 

Inom Visual Content & Brand verkar Goodbye Kansas Studios, som 

levererar bland annat VFX-produktion, Cinematics och Performance 

Capture till film-, TV- och spelindustrin. Inom IP & Products finns 

dotterbolagen Infinite Entertainment, som arbetar med samproduktioner 

för film/TV och IP-utveckling för film & TV-industrin, samt Vobling med 

fokus på Virtuell träning och produkten VR Fire Trainer och Sayduck med 

3D/AR SaaS-lösningar för e-handel.  Slutligen är Games & Apps det ena 

B2C-fokuserade området, med Virtual Brains med platsbaserade 

mobilspel och Plotagon med en 3D animerad filmmotor. Inom Games & 

Apps är flera spel och appar under utveckling idag, exempelvis Hello Kitty, 

Otherworld Heroes och ZEPETO-appen.  

Bolaget bygger sin affärsmodell på att kombinera spjutspetsteknologi, 

artister i värdsklass och värdeskapande IP:n och produkter. Intäkterna 

består huvudsakligen idag av projektintäkter och målsättningen är att, 

över tid, förändra inriktningen mot mer skalbara och återkommande 

intäktsflöden. Bolaget har ett antal globala företag med starka varumärken 

på sin kundlista och Goodbye Kansas Studios har producerat material till 

många stora titlar inom film och spel, såsom Cyberpunk 2077, Assassins 

Creed och Suicide Squad.  

Bolaget är noterat på First North Stockholm sedan 2019. Goodbye Kansas 

Group har idag ett börsvärde kring 144 miljoner kronor och 112,1 miljoner 

utestående aktier efter utspädning. Nettoomsättningen ökade från 3,5 

miljoner kronor 2018 till 161,3 miljoner kronor under fjolåret, hänförligt 

till förvärvet av Goodbye Kansas Studios som kraftigt ökade omsättningen. 

Bolaget har ännu inte nått lönsamhet och rapporterade ett justerat resultat 

efter skatt 2020 på -117,5 miljoner kronor. Bolaget har nyligen lanserat 

nya finansiella mål, där målet är att den årliga omsättningstillväxten i 

genomsnitt ska uppgå till 20 procent samt att EBITDA-marginalen ska 

överstiga 20 procent senast år 2024.  

 

 

  

Teknologidriver visualisering 
Goodbye Kansas Group är idag specialiserat på visuellt 

innehåll och spjutspetsteknologi. Nedan är bild från Netflix-

serien Cursed, där visuella effekter levererades av Goodbye 

Kansas Studios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Global koncern 
Bolaget har idag åtta olika kontor runt om i världen och har 

därmed exponering mot en global marknad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget  

Kraftigt växande marknader  
Bolaget är aktivt på ett antal kraftigt växande 

konvergerande marknader.    
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock 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. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström  

 


