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UPPDRAGSANALYS 

Spännande SaaS-bolag på 

kraftigt växande marknad 

Digitala whiteboardtavlor för kreativt samarbete 

Hoylu tillhandahåller mjukvara för att möjliggöra intuitivt och enkelt 

digitalt samarbete. Hoylu Connected Workspaces är kärnan i bolagets 

erbjudande och består av vad som kan liknas med digitala white-

boardtavlor. Genom enkel, intuitiv design och ett stort fokus på 

användarvänlighet utgör plattformen ett sätt att digitalisera arbete 

och dela information. Bolaget tillhandahåller också HoyluWall, där 

mjukvaran säljs tillsammans med en hårdvarubundle som bolaget 

satt ihop av projektorer, en magnetisk tavla samt en plastfilm för att 

visualisera den digitala arbetsytan på väggen. Marknaden för 

samarbetsmjukvara är het och den genomsnittliga tillväxten på 

marknaden beräknas till minst 10 procent årligen, en siffra som utan 

tvekan ökat den senaste tiden. Den pågående pandemin har tvingat 

många organisationer att anamma distansarbete och att digitalisera 

analoga processer, något Hoylu ämnar förenkla och förbättra.   

Ny roll som SaaS bolag medför ökande licensintäkter 

Bolaget har gått från att vara ett hårdvaruinriktat bolag till att nu helt 

fokusera på en SaaS (Software as a service) modell. Man satsar nu 

helhjärtat på sin mjukvara och på att öka de årliga återkommande 

intäkterna. De preliminära siffrorna för tredje kvartalet talar om att 

licensintäkterna nu uppgår till 24 miljoner kronor, en 13 procentig 

ökning från kvartalet innan. Bolagets mål om 20 procents tillväxt i 

licensintäkter kvartal till kvartal ser därmed inte långt bort ut, då 

antalet användare växt 100 procent senaste kvartalet. Affärsmodellen 

är högst skalbar och bolaget satsar nu hårt på att konvertera gratis-

användare till betalande användare. Den nuvarande största kunden 

har 4000 användare och en genomsnittlig licensintäkt per betalande 

användare är ungefär 17 dollar.  

Stor potential i branschspecifika moduler  

En USP som bolaget har är de branschspecifika moduler man 

erbjuder. En modul kan beskrivas som ett insticksprogram till själva 

hårdvaran som innehåller specifika verktyg, mallar och funktioner 

anpassade för slutanvändaren. Ett exempel på en sådan modul är 

bolagets Hoylu Pull Planning Module. Denna är inriktad mot 

byggbranschen, där pull planning med post-it lappar är vanligt. 

Andra intressanta branscher som bolaget ser stor potential i är bland 

annat sjukvård och utbildning. Modulerna utgör en differentierande 

faktor jämfört med konkurrenterna och skapar en unik plats för 

Hoylu på en relativt välbefolkad marknad.    
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Investeringstes 

Stark tillväxt på marknaden  

Bolaget gynnas av globala megatrender såsom digitalisering och det 

allt ökande distansarbetet. Marknaden för samarbetslösningar för 

inom teams av olika storlekar växer med hela 13 procent årligen och 

tillväxten ser ut att hålla i sig. Hoylu ligger därmed helt rätt i tiden 

med sina produkter och timingen kan inte annat än anses vara perfekt 

för ett genomslag i digitala samarbetslösningar.  

Hård konkurrens och många större aktörer  

Den kraftigt växande marknaden innebär också ingen brist på andra 

aktörer. Mest framträdande är Mural och Miro, två bolag som 

erbjuder en liknande tjänst för visuell kollaboration som Hoylu. Båda 

bolagen har även dem idag imponerande kundlistor och användar-

antal i miljonklassen. I den större marknaden för samarbetslösningar 

finns ett antal tech-giganter, såsom Slack, Google och Microsoft. De 

bör dock inte ses som konkurrenter utan snarare komplement till den 

tjänst Hoylu tillhandahåller. Risken existerar dock fortfarande att en 

av dessa aktörer adderar liknande tjänster till sitt utbud. 

Flera tunga kunder redan på plats  

Bolaget har redan idag många stora namn på sin kundlista, såsom 

Proctor & Gamble, FedEx, Shell, Daimler, Merck med flera. Man har 

även utvecklat specialiserade lösningar till större företag med goda 

resultat. Det är därmed uppenbart att bolaget har förmågan att vinna 

större kunder och har erfarenhet att arbeta tillsammans med stora 

organisationer. Fokuset framöver kommer vara att aktivt försöka 

utveckla dessa samarbeten och skapa större, kommersiell utrullning. 

Hoylu har därmed redan fått in foten i dörren hos många potentiella 

storkunder.  

Potential till ännu större uppsida på sikt  

Vi värderar Hoylu genom en DCF-värdering över perioden 2020–

2026. Med en diskonteringsränta på mellan 13 och 15,5 procent och 

en genomsnittlig årlig tillväxt över perioden på 45 procent landar vi i 

ett motiverat värde i dagsläget på mellan 2,7 och 4,1 kronor aktien. 

Detta motsvarar en relativt låg värdering jämfört med större SaaS-

bolag, något som reflekterar det relativt tidiga stadiet bolaget 

befinner sig i. Risker existerar och bolaget befinner sig i en 

omstöpningsfas där fokus skiftas till licensintäkter genom en SaaS-

modell. Skulle detta inte falla ut väl och större ökning i AAR uteblir 

finns det potential till större nedsida. Lyckas man däremot så kan 

tillväxten bli mycket stark, särskilt beaktandes den mycket skalbara 

affärsmodellen. Vi ser fram emot att följa Hoylus resa framåt och att 

få läsa den fullständiga rapporten för tredje kvartalet.  

Omsätter 6,1 Mkr i tredje kvartalet 
Omsättning Q12019 – Q32020, i miljoner 
kronor. 

 

Källa: Bolag, Analysguiden 

Årliga licensintäkter på 24 miljoner 
Hoylus återkommande årliga intäkter ökade tredje kvartalet till 

24 miljoner kronor, en ökning med 13 procent från kvartalet 

innan.  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Unika moduler stärker erbjudandet 
Bolaget erbjuder branschspecifika moduler som anpassar 

mjukvaran till olika branscher, exempelvis byggbranschen.  

 

Källa: Bolaget 
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Om Hoylu  

Hoylu är ett teknologibolag som tillhandahåller en unik mjukvara för 

digitalt samarbete. Bolaget grundades av vd Stein Revelsby 2016 och 

börsnoterades året därpå. Aktien handlas idag på First North listan 

med ett börsvärde omkring 200 miljoner kronor. Hoylu har gått från 

att vara ett bolag inriktat mot att sälja mjukvaran genom ihopsatta 

hårdvarupaket till att använda en mer fokuserad SaaS-strategi. SaaS 

betyder ”software as a service” och innebär att man tillhandahåller 

programvara och mjukvara på en licensbaserad modell. Bolaget har 

idag 40 anställda, varav 10 arbetar i EU och 30 i USA. Hoylus huvud-

kontor ligger i Stockholm medan produkthantering och utveckling av 

mjukvara sker i Seattle, USA. I maj 2020 lanserade bolaget den 

senaste versionen av sin mjukvaruplattform. 

Bolaget tillhandahåller lösningar för vad man kallar för att dela och 

visualisera information på distans. Enkelt uttryckt innebär detta att 

man erbjuder digitala samarbetsytor med innovativ design med 

möjligheten att importera andra filer och dokument. Hoylu tror att 

enkel och intuitiv visualisering är en hörnsten i att förbättra 

kommunikation och säkerställa framgångsrikt online-arbete. Man 

erbjuder därtill en hårdvarubundle i form av produkten Hoylu Wall, 

vilket kan beskrivas som en smart, digital whiteboardtavla. 

Omsättning har sedan noteringen 2016 legat omkring 30 miljoner 

kronor på årsbasis. Bolaget gjorde ett resultat helåret 2019 på -45,5 

miljoner kronor. Intäkterna kommer delvis från licensintäkter på 

mjukvara och dels från hårdvaruförsäljning genom distributörs-

nätverk. Stein Revelsby är grundare och tillika nuvarande vd för 

Hoylu. Han har en lång bakgrund som företagsledare och bland annat 

som vd i bolaget Anoto. Ägarlistan i övrigt domineras av 

huvudsakligen norska privatinvesterare. Inom ledningen återfinns ett 

antal personer med bred erfarenhet från flertalet innovativa 

teknologibolag.  

Ett brett erbjudande av lösningar för att dela arbete  
Bolaget erbjudande består av mjukvarulösningar, branschspecifika ”moduler” samt hårdvara.  

 
Källa: Bolaget  

Visualiserar distansarbete  
Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informations-

delning enkelt och visuellt.  

 

Källa: Hoylu 

Kraftigt växande marknad  
Marknaden för distansarbete växer kraftigt, inte minst till följd 

av Covid-19 pandemin. Enligt Owl Labs arbetar hela 52 procent 

av anställda globalt hemifrån minst 1 dag per vecka.  

 
Källa: Bolaget, Owl Labs 

 

Började som ett forskningsprojekt 
Hoylus lösningar för virtuella arbetsytor började som ett 

projekt på University of Applied Sciences i Österrike, som 

sedan köptes ut. Bolaget har ännu ett kontor där, samt ett 

närvaro i USA, Storbritannien och Sverige.  

 

 
 

Källa: Bolaget  
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Marknaden 

Hoylu är verksamma på marknaden för ”Enterprise Collaboration”. 

Markanden kan i stort beskrivas som produkter och lösningar som 

förenklar, möjliggör och förändrar sättet medarbetare samarbetar på 

projekt på jobbet. Den globala marknaden är stor och Markets-

andMarkets uppskattar den årliga tillväxttakten till 9,2 procent. År 

2019 estimerade organisationen att den totala marknaden var värd 

31 miljarder dollar, en siffra som förväntas öka till hela 48,1 miljarder 

dollar år 2024. Värt att notera är att dessa prognoser gjordes innan 

Covid-19 krisen, något tveklöst inneburit att denna redan starka 

tillväxt accelereras ytterligare. Inom denna större marknad är Hoylu 

aktiva inom segmentet ”Visuellt samarbete”, en framväxande 

kategori med särskilt hög tillväxt.  

Miljardmarknad för samarbetslösningar  
Den globala marknaden för ”Enterprise collaboration” uppskattas ha ett värde mellan 30–40 

miljarder dollar och förväntas växa minst kring 10 procent årligen.  

 

 

 

 

 

Källa: MarketsandMarkets, Pexels.  

Bolaget har identifierat fyra övergripande trender som är uppenbara 

på marknaden. Den första trenden är globaliseringen. Detta medför 

bland annat ökad konkurrens om både anställda och kunder. Det 

skapar därtill högre krav bolagen att införa enkla, intuitiva system för 

samarbete mellan människor från olika bakgrunder och kulturer. Den 

andra trenden bolaget tar upp är ett ökat behov för specialisering. I 

takt med allt mer avancerad teknologi ökar kraven på specialiseringen 

hos anställda. Den tredje trenden bolaget nämner är den allt mer 

geografiskt utspridda moderna organisationen. Många större företag 

har idag virtuella teams som arbetar från olika delar av världen. Att 

kunna göra detta effektivt och på ett sätt som ökar produktiviteten är 

därmed avgörande. Slutligen skapar digitaliseringstrenden ett 

ökande tryck på att ta in tradionella samarbetsformer in i den digitala 

världen. Inom den större marknaden för ”Enterprise Collaboration” 

har Hoylu inriktat sig mot lösningar inom kreativt samarbete och 

”team collaboration”. Detta innebär tekniska lösningar för samarbete 

inom större och mindre grupper med ett fokus på områden med 

kreativt arbete.  

Från att ha varit ett bolag mer inriktad mot kombinerade hårdvaru-

lösningar har Hoylu bytt inriktning till en SaaS-modell. SaaS blir en 

allt vanligare affärsmodell för teknologibolag. Det som kännetecknar 
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en SaaS modell är att kunderna prenumererar på mjukvaran på en 

licensbasis. Mjukvaran förvaras även med hjälp av molntjänster. Den   

totala marknaden för SaaS bolag uppgår 2020 till 104,7 miljarder 

dollar enligt Gartner. Man projicerar även att storleken på denna 

marknad kommer växa kraftigt under de kommande åren, för att 

uppgå till över 140,5 miljarder dollar 2022. Detta motsvarar en 

tillväxt kommande två åren på över 16 procent.  

Fördelarna för slutkunden med en SaaS-modell är många. Först och 

främst finns det ekonomiska fördelar med SaaS då det ofta kräver en 

mindre initial investering. Detta då bolag själva slipper investera i dyr 

mjukvara och kan hyra den på månadsbasis istället. Totala kostnader 

tenderar även att kunna bli lägre, vilket innebär en kostnads-

besparing. Därtill skapar modellen högre flexibilitet, då användarna 

kan nå mjukvaran ifrån vilken enhet som helst. Ytterligare en stor 

fördel är skalbarheten, då en licensbaserad modell möjliggör enkel 

uppskalning av antalet användare. För bolaget innebär en SaaS-

modell lägre barriärer i försäljningsarbetet, större skalbarhet och mer 

förutsägbara kassaflöden.  

Inom den större marknaden för kreativa samarbetslösningar 

positionerar sig Hoylu nu med sin nya SaaS-modell på marknaden för 

”Team Collaboration Software”. Detta är en marknad för mjukvara 

specifikt utformad för att möjliggöra enkelt samarbete inom arbets-

grupper, i många fall där de anställda befinner sig på olika platser. 

Marknaden växer kraftigt och växa till hela 16,6 miljarder dollar år 

2025 enligt Grandview Research. Fortune Business Insights fram-

håller en förväntad årlig tillväxttakt även i denna marknad på över 13 

procent årligen. Marknaden är stor men bolaget har hittat en nisch 

inom segmentet ”Visuellt samarbete”, vilket innebär att de större 

aktörerna på samarbetsmarknaden som Slack, Google och Microsoft 

snarare är samarbetspartners än konkurrenter.      

Software as a service allt mer attraktivt  
Bolaget har stöpt om sig till SaaS-modell, där mjukvara tillhandahålls på licensbasis genom 

en molnlösning. Denna affärsmodell växer kraftigt och har fördelar både för företaget och 

kunden.  

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget 
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Produkten 

Själva kärnan i bolagets erbjudande är Hoylus mjukvaran, som de valt 

att kalla Connected Workspaces. Enkelt uttryckts utgörs mjukvaran 

av stor mängd olika arbetsytor. Varje arbetsyta kan liknas med en 

whiteboardtavla, uppdelad i en mängd olika rektanglar. Arbetsytan 

har ett stort antal funktioner som är tänkta att möjliggöra enkelt, 

visuellt kreativt samarbete. Dessa funktioner nås genom en intuitiv 

verktygslåda. Exempel på funktionerna är bland annat digitala post-

it lappar, ritningsverktyg och kalendrar. Bolaget har satsat hårt på att 

förenkla användarupplevelsen och göra det enkelt att få tillgång till 

en workspace och att lätt och smidigt importera dokument till en 

arbetsyta.  

Enkla och intuitiva virtuella arbetsytor 
Hoylus Connected Workspaces utgör virtuella arbetsytor som förenklar kommunikation och 

samarbete med hjälp av en stor mängd funktioner.  

  

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget 

Bolaget erbjuder även en hårdvarubaserad produkt vid namn 

HoyluWall, som skapar en interaktiv samarbetsdisplay direkt på 

väggen. Den består av projektorer, magnetiska tavlor, en plastfilm 

och pennor som kan styra arbetsytan. Produkten säljs som en 

”software bundle”, vilket innebär att hårdvaran förutsätter att man 

även använder bolagets mjukvara. Ingen hårdvaruutveckling sker 

själva utan bolaget sätter ihop paketen själva från beprövade 

leverantörer. HoyluWall utgör ett komplement och ofta en väg in i 

större organisationer, där denna installeras i mötesrum för att 

mjukvaran sedan kan spridas vidare inom företaget.  

Interaktiv väggskräm med samarbetslösningar 

HoyluWall utgör en hårdvarubundle där bolagets mjukvara kombineras med utvald 

hårdvara för en digital arbetsyta direkt på väggen.  
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Tillsammans med deras mjukvara erbjuder också Hoylu vad man 

kallar för moduler. Modulerna utgör insticksprogram som kan läggas 

till i ett företags arbetsytor. De består en mängd olika funktioner och 

verktyg, specialiserade för moduler och branschen i fråga. Ett 

exempel är Hoylus Pull Planning Module. Modulen digitaliserar ett 

vanligt arbetssätt inom bland annat byggindustrin, kallat ”pull 

planning”. Arbetssättet innebär kortfattat att man identifierar 

slutmålet och sedan arbetar baklänges. Man identifierar därmed varje 

steg i processen och kan tydligt se vem som ansvarar för vad och när. 

Detta görs traditionellt ofta med post-it lappar på en större 

whiteboard. Modulen Hoylu utvecklat digitaliserar detta arbetssätt 

och tillhandahåller verktyg och funktioner möjliggöra enkel pull 

planning över nätet. Att erbjuda moduler anpassade för specifika 

branscher och industrier möjliggör att Hoylu specialiserar sin 

plattform samtidigt som man bibehåller fokuset på enkla, intuitiva 

lösningar.  

Unika specialiserade moduler ökar funktionaliteten 
Bolagets särskiljer sig genom att erbjuda moduler med verktyg och funktionalitet anpassad 

för specifika branscher, exempelvis byggbranschen.   

 

 

 

 

 

Affärsmodell 

Bolagets mjukvaran säljs på en licensbaserad modell direkt genom 

Hoylus hemsida. Bolaget uppger att snittkunden har cirka 30 

användare och den genomsnittliga intäkten per användare är kring 

17 dollar. Hoylu erbjuder en gratislösning, där kunden får tillgång till 

3 arbetsytor. Nästa steg är Hoylu Plus, med obegränsat antal 

arbetsytor som kostar 8 dollar per månad. Slutligen finns Hoylu 

Enterprise, lämpligt för större organisationer. Detta alternativ börjar 

på 25 dollar per användare, för att successivt minska till 12 dollar i 

takt med att antal användare hos kunden ökar till mer än 5000. 

Säljorganisationen är uppbyggd med dels specifika säljare som 

arbetar endast mot större, potentiella Enterprise kunder. Därtill 

matchar bolaget kunder med ett så kallat ”Customer Success Team”. 

Dessa arbetar med att utbilda, supportera och träna kunderna att 

nyttja Hoylus funktioner till fullo. Produkten HoyluWall genom 

återförsäljare och distributörer. Man lyfter här fram bolaget TIG som 

en viktig samarbetspartner. TIG arbetar med en rad olika tillverkare 

för olika lösningar för mötesrum.  
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Konkurrens 

Markanden för digitala samarbetstjänster är stor och Hoylu är långt 

ifrån ensamma på denna växande marknad. Vid en snabb marknads-

översikt så syns många större aktörer på markanden, såsom 

Microsoft, Google och Zoom.  Det är dock viktigt att notera att mark-

naden i stort består av flera olika kategorier och segment och bolagen 

ovan är snarare komplement till Hoylus tjänst än konkurrenter. 

Hoylus tjänst är exempelvis integrerad direkt i Microsoft Teams där 

användare direkt från Teams kan nå sina digitala arbetsytor. 

Intagit unik nisch på marknaden 

Marknadsöversikt av samarbetstjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolaget 

På bilden ovan blir det tydligt vilket plats på markanden Hoylu har, 

nämligen inom segmentet för visuellt samarbete. Detta är en fram-

växande relativt ny nisch som upplever mycket stark tillväxt. 

Framträdande bolag inom detta segment är Miro, Mural och 

Bluescape. Miro är också ett visuellt samarbetsverktyg likt Hoylu med 

vad man kallar för ”digital whiteboards”. Bolaget uppger själva att de 

har över 9 miljoner användare idag, bland annat större företag såsom 

Netflix, Spotify och Cisco. Prissättningen, utöver en gratisversion, är 

från 8 dollar och uppåt. Mural arbetar också med en liknande 

inriktning och har enligt en artikel i Techcrunch adderat över 1 miljon 

månatliga aktiva användare i år. Mural slutförde nyligen en andra 

investeringsrunda som inbringade 118 miljoner dollar med flera 

tunga investerare som deltagare. Bluescape är även dom en större 

aktörer, men många större bolag på sin kundlista. Bolaget grundades 

2012 och har idag över 230 anställda. Hoylu har till viss del en 

exponering mot specialiserad projektledning med sina moduler, en 

aspekt i bolagets erbjudande som särskiljer dem från sina 

konkurrenter. 

Specialiserad projektledning 

Videokonferenser 

Chatt och sekventiellt samarbete 

Visuellt samarbete  
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Händelser under året 

2020 har hittills varit ett händelserikt år för Hoylu. Finans-

ieringsmässigt har man genomfört ett antal emissioner. Bolaget 

inledde året med två emissioner, en företrädesemission och en riktad 

nyemission, som tillsammans inbringade omkring 10 miljoner 

kronor. Under maj månad genomförde bolaget också en konvert-

ibelemission om 10 miljoner kronor till bolagets två huvudägare, 

Alden AS och Fougner Invest AS. Därefter genomförde en riktad 

emission om 63 miljoner kronor och en företrädesemission om cirka 

11 miljoner kronor.  

Året har inneburit ett antal större ordrar för Hoylu. I slutet av januari 

meddelade bolaget att man nått en order med energibolaget BP. Det 

initiala ordervärdet är 1 miljoner kronor och man stärker därmed sin 

plats på energimarknaden, där man sedan tidigare nått viktiga ordrar 

med Shell, ENI och Chevron. Nästa större order kom månaden efter 

från byggbranschen. Ordern kom från konsult- och byggföretaget 

Mace och hade ett initialt ordervärde på 0,3 miljoner kronor. Strax 

därefter skrev man ett mjukvaruavtal med FedEx Corp. Avtalet har 

ett värde på 1,3 miljoner kronor under en treårsperiod, med årliga 

återkommande intäkter på 0,4 miljoner kronor årligen. Ytterligare ett 

antal större ordrar kom in under året, bland annat flera ordrar till 

bolaget Polymedia. Polymedia är ett ryskt bolag aktivt inom 

mjukvaruutveckling och är en samarbetspartner till Hoylu. Order-

värdet uppgick till totalt 0,5 miljoner kronor. Man nådde även två 

större ordrar med byggbolaget Walbridge om totalt 0,7 miljoner 

kronor.  Slutligen nådde man en mjukvaruorder med medicinbolaget 

Foundation Medicine, där ordervärdet uppgår till 0,4 miljoner 

kronor. Sammantaget är det en blandning av nya och befintliga 

kunder och det är särskilt betryggande att se återkommande beställ-

ningar. Bolagets förmåga att nå ordrar med större, globala företag 

talar även väl för deras framtidsutsikter på marknaden.  

Året har även inneburit utvecklingsarbete med plattformen. Man 

meddelade bland annat att man under året släppt ett integrerat 

program för användning genom Microsoft Teams. Detta möjliggör 

sömlös integrering mellan Teams och Hoylu-arbetsytor. Man 

lanserade även under året sin modul för ”Pull-planning”, ett 

arbetssätt som är vanligt inom byggbranschen. Även en modul för 

”Program Increment Planning (PI-planning)”, släpptes under året. 

Detta är ett vanligt arbetssätt i för bolag aktiva inom mjukvaru-

utveckling. Hoylu las även till i Apple AppStore i slutet av augusti och 

man har därtill adderat flera nya funktioner i programmet. Exempel 

på dessa är färdiga mallbibliotek, röstningsfunktioner och timers 

direkt i arbetsytorna.  

 

 

Flera stora ordrar under året 
Bolaget har nått ett antal större ordrar under året, bland annat 

med BP, FedEx och Walbridge.   

 
 
 
 
 
 
 
  

Källa: Hoylu, bolagens hemsidor 

 

 

Integrering med Teams   
Hoylu har under året lanserat en integrering med Microsoft 

Teams. Hoylu finns även nu direkt i Apple Appstore.   

 
Källa: Bolaget, Owl Labs 

 
 

Två nya moduler lanserats 
Under året har bolaget lanserat två nya moduler. Dessa skapar 

unika förutsättningar för bygg- och mjukvarubranschen att 

nyttja Hoylus arbetsytor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Källa: Bolaget  
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Finansiell historik  

Hoylus tre första år som noterat bolag har inneburit en omsättning 

som pendlat kring 30 miljoner kronor årligen. Hoylu rapporterade en 

helårsomsättning 2019 på 26,9 miljoner kronor. Detta var en 

minskning från omsättningen året innan på 33,5 miljoner kronor, 

något som kan hänföras till bolagets beslut att omstöpa sig till en SaaS 

bolag med ett fokus på licensintäkter. Per kvartalsbasis har 

omsättningen varit relativt jämnt fördelat över året men fjärde 

kvartalet har historiskt stått för störst andel av omsättningen. För 

andra kvartalet i år rapporterar man en omsättning på 8 miljoner 

kronor, en ökning från 6,2 miljoner motsvarade period förra året. 

Bolaget släppte nyligen preliminära siffror för tredje kvartalet. Under 

tredje kvartalet uppgick omsättningen till 6,1 miljoner kronor, att 

jämföra med 6,3 miljoner kronor föregående år. Detta innebär att 

intäkter för 2020 hittills uppgår idag till 22,2 miljoner kronor, en 

ökning med knappt 17 procent från året innan. Bolaget uppger att 

mängden årliga återkommande intäkter, ARR, i slutet av tredje 

kvartalet uppgår till 24 miljoner kronor, en 13 procentig ökning från 

andra kvartalet och en 100 procentig ökning i användare. Bolagets 

långsiktiga målsättning är 20 procents tillväxt i ARR kvartal till 

kvartal.  

Omsättningen ökat 17 procent hittills i år  
Omsättning Q1 2019 – Q3 2020, i miljoner kronor.  

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter  

Bolaget har upprätthållit en relativt stabil bruttomarginal som 

pendlat kring 70 procent. Detta innebär ett bruttoresultat förra 

kvartalet på 5,5 miljoner kronor. Bolaget är tydliga med att denna 

marginal kommer att växa i takt med att abonnemangsintäkterna 

ökar och försäljningen av HoyluWall minskar. Rörelseresultatet för 

helåret 2019 uppgår till -35,1 miljoner kronor. Hittills i år har bolaget 

gjort ett rörelseresultat på -13,5 miljoner kronor, att jämföra med -

15,6 miljoner kronor samma period förra året. Löpande kostnader 
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har historiskt uppgått till 3,5–4 miljoner kronor per månad samt 

omkring en halv miljon kronor i avskrivningar på månadsbasis.  

Man uppger nu att fokus är att hålla kostnaderna konstanta och 

genom kontinuerligt ökande omsättning och marginaler nå lön-

samhet. Kassaflödet senaste kvartalet uppgår till 15,2 miljoner 

kronor, till stor del hänförligt till nyemissionen. Från den löpande 

verksamheten uppgår kassaflödet till -20 miljoner kronor och det fria 

kassaflödet till -23,8 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten 2019 uppgick till -33,9 miljoner kronor. Antar vi 

bibehållen kostnadsbild så kan vi grovt räknat räkna med kostnader 

på omkring 50–60 miljoner på årsbasis. Med nuvarande 

bruttomarginal på 70 procent innebär det omsättning på mellan 80–

85 miljoner kronor för att nå break-even.  

I balansräkningen hittar vi vid utgången av förra kvartalet likvida 

medel på cirka 18,2 miljoner kronor och kortfristiga fordringar på 

15,5 miljoner kronor. Långfristiga skulderna uppgår till knappt 0,1 

miljon kronor och de kortfristiga skulderna till 23,8 miljoner kronor, 

som i huvudsak utgör av konvertibler som nu blivit aktier.  

Bruttomarginal på 70 procent förväntas öka 
Bruttoresultat, EBITDA, EBIT och vinst efter skatt, i miljoner kronor.  

 

 

 

 

 

 

Källa: Bolagets finansiella rapporter  

Ägare, ledning och styrelse 

Grundare tillika vd är Stein Revelsby, med erfarenhet bland annat 

som vd för Anoto. Styrelseordförande för Hoylu är Björn Wallin, med 

erfarenhet från en mängd bolag i olika ledande roller. Han har även 

arbetat i ledande roller på NGM och GXG Markets. Ledning och 

styrelse består av ett antal individer med stor erfarenhet från 

branschen i stort, ofta i viktiga roller inom teknologibolag. Ägarlistan 

domineras i huvudsak av norska privatinvesterare som har varit 

investerade i bolaget sedan tidigt i dess utveckling. Största ägare är 

Fougner Invest AS, Alden AS och TTC Invest A med ett gemensamt 

ägande på över 45 procent. Det finns ett relativt utbrett ägande i 

styrelse och ledning och under sommaren ökade flera nyckelpersoner 

sitt ägande genom nyttjande av teckningsoptioner och förvärv till pris 

relativt nära dagens kurs.    

4,5 4,2 4,4
5,7 5,7 5,5

-6,2

-14,5

0,3

-9,0

-4,9
-5,7

-7,6

-10,1

-7,1

-10,2

-6,2
-7,3

-8,5

-11,2

-7,8

-17,9

-7,1
-8,4

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

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

Bruttoresultat EBITDA EBIT Vinst efter skatt



Hoylu  

 

 

Analysguiden 

16 november 2020 

 

12 

 

Risker 

Det finns ett antal betydande risker som Hoylu står inför den 

kommande tiden. Inledningsvis bör beaktas att Hoylu ännu är relativt 

tidigt i sin utveckling och är ännu en bit från lönsamhet. Omsätt-

ningen har de senaste åren legat kring 30 miljoner kronor och trots 

tecken på en större ökning under helåret 2020 är ännu inget säkert. 

Bolagets förmåga att inom en relativ snar framtid uppvisa stark 

tillväxt är därför tongivande. Detta leder osökt in på nästa uppenbara 

risk, nämligen eventuella framtida behov av nytt kapital.  

Vid slutet av förra perioden uppgav bolaget att likvida medel uppgick 

till 18,2 miljoner kronor. Till detta tillkommer ytterligare omkring 11 

miljoner kronor i emissionslikvid från den nyligen genomföra 

nyemissionen. Bolaget uppger att denna likvid inkom efter sista juni 

och är därmed inte inkluderat i bolagets likvida medel. Detta innebär 

en total kassa på cirka 30 miljoner kronor. Med ett fritt kassaflöde 

årets två första kvartal på mellan -16 och -24 miljoner kronor innebär 

detta att ytterligare finansiering kommer behövas framöver, givet att 

lönsamhet ännu är en bit bort. Detta skapar risken för större 

utspädningar i aktien. 

Därtill bör också risken i marknaden som helhet beaktas. Bolaget 

befinner sig på en marknad som kännetecknas av snabb förändring. 

Detta ställer högra krav på bolag att snabbt anpassa sig till förändrade 

krav från konsumenter. Detta medför kontinuerliga, ofta kostsamma, 

krav på innovation och utveckling. Marknaden är också i stort 

fragmenterad och består av en mängd olika kundtyper, från olika 

branscher, med vitt skilda behov. Detta skapar inte bara möjligheter 

utan ställer även högre krav på bolagets säljorganisation och 

marknadssatsningar.  

Denna marknad kännetecknas också av stark konkurrens. Det finns 

ingen brist på aktörer på marknaden och Hoylu är jämfört med 

många andra ännu en liten aktör. Trots att bolaget framhåller unika 

funktioner såsom moduler så innebär den hårda konkurrensen en 

påtaglig risk att bolaget inte lyckas ta betydande marknadsandelar. 

Trots att bolaget befinner sig på en del av marknaden där 

konkurrensen är något mindre så är det inte omöjligt att en större 

aktör, såsom Google eller Microsoft, själva introducerar liknande 

lösningar och tar stora marknadsandelar. 
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Värdedrivare 

Det finns ett antal tydliga värdedrivare kommande månader som 

kommer verka för att skapa stark tillväxt inom Hoylu. 

Inledningsvis går det inte att ignorera den stora potential som den 

nuvarande distansarbetestrenden håller för bolaget. Trenden mot 

större andel distansarbete var stark redan innan pandemin och 

Covid-19 har accelererat denna utveckling. Mycket tyder idag på att 

detta kommer att fortsätta även efter pandemins slut. Hoylus 

produkter och lösningar är därmed positionerade väl för denna 

större, globala trend. Att denna trend fortsätter kommer därmed vara 

starkt värdedrivande för bolaget.  

Distansarbetstrenden går hand i hand med den större digitaliserings-

trenden och många branscher ser sig nu tvingande att anamma 

digitala, virtuella lösningar. Trots att digitaliseringen i många 

områden har gått långt så är mer analogt arbete fortfarande utbrett. 

Exempel på detta är bland annat byggbranschen, där projekt-

planering ofta kan skötas med whiteboardtavlor och post-it lappar. 

Ett fortsatt fokus på digitala, distanslösningar kommer gynna 

bolaget. De gynnsamma marknadstrenderna i stort även skapa vissa 

hinder för bolaget, då förväntningarna kan tänkas öka på Hoylus 

förmåga att uppvisa stark tillväxt. 

Bolagsspecifika värdedrivare kommande tiden är framförallt bolagets 

förmåga att uppvisa större ökningar i årliga återkommande intäkter. 

Detta kommer fungera som en tydlig signal till marknaden att 

bolagets nya fokus ger utdelning. Kombinerat med bibehållen 

kostnadskontroll och fler betalande användare kommer bolagets väg 

till lönsamhet se allt tydligare ut. Bolaget har redan idag ett antal 

större betydande kunder, såsom Shell, Skanska, P&G samt Holland 

America Line. Givet deras inriktning mot branschspecifika moduler 

kommer bolagets förmåga att knyta till sig större kunder inom de 

identifierade branscherna väga tungt de kommande åren.  

Trots ett antal större kunder ligger omsättning ännu idag på relativt 

låga nivåer, vilket antyder att det finns utrymme att utveckla dessa 

samarbeten ytterligare. Högre konverteringsgrad för befintliga 

kunder och bredare kommersiell utrullning kommer därmed också 

vara tongivande kommande perioderna.  
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Prognoser 

Sammantaget ser Hoylu positionerade ut för relativt stabil tillväxt för 

helåret 2020. Hittills i år uppvisar bolaget en tillväxt på omkring 17 

procent för helåret. Tidigare år har fjärde kvartalet generellt stått för 

en högre andel av helårsomsättningen. Det är dock uppenbart att 

omsättningen kortsiktigt minskar till förmån för ökningen i 

licensintäkter. Vi antar därmed ingen avsevärd ökning i omsättning 

sista kvartalet utan prognostiserar fortsatt tillväxt på cirka 15 procent 

för helåret. Detta innebär en omsättning på 31,3 miljoner kronor för 

året och ungefär 8–9 miljoner kronor sista kvartalet. Vi antar sedan 

tilltagande tillväxt under 2021, där bolaget bör kunna uppnå en 

tillväxttakt på 45 procent för året. Detta är givet att bolaget fortsatt 

uppvisar stark tillväxt i årliga återkommande intäkter kvartal till 

kvartal. Tittar vi exempelvis på Slack som existerar på samma 

övergripande marknad har de lyckats upprätthålla en tillväxt på i 

genomsnitt över 50 procent senaste tre åren. Vi antar sedan 

tilltagande tillväxt 2022 och framåt på ungefär 45–55 procent på 

årsbasis. Detta innebär en omsättning enligt nedan över de 

kommande 3 åren: 

Omsättningsprognoser 2020–2023 
Omsättning i miljoner kronor, 2019-2023P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Analysguiden 

Tillväxten sett till branschen som helhet ser inte orimlig ut. Bolaget 

är aktivt på en mycket snabbväxande marknad som kännetecknas av 

stark tillväxt. Som räkneexempel uppgick bolagets AAR enligt 

preliminära siffror till 24 miljoner i tredje kvartalet. Lyckas bolaget 

uppnå sina mål om 20 procents tillväxt kvartal till kvartal så innebär 

detta att endast de årliga återkommande licensintäkterna i slutet av 

2021 kommer uppgå till knappt 60 miljoner kronor. Detta är på 

årsbasis men ger ändå en indikation om möjligheterna. I ljus av detta 

bör prognosera ses som något konservativa och det finns stor 

potential till uppjusteringar på sikt.  
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Kostnadsmässigt har Hoylu än så länge bevisat sig kapabla till att 

hålla kostnader relativt konstanta på en kostnadsmassa mellan 50–

60 miljoner årligen. Övergången till en SaaS-baserad modell är 

positivt även för kostnadsbilden, då det i stort utgör en affärsmodell 

med stor skalbarhet. Detta innebär att det inte finns anledning att tro 

att mycket kostnaderna kommer öka markant i takt med ökad tillväxt. 

Vi antar dock att i takt med att bolaget växer kommer vissa kostnader 

att behöva öka, exempelvis en utökning av personalstyrkan och 

uppgradering av infrastruktur och dylikt. 

På bruttomarginalnivå antar vi successiv förbättring i takt med att 

AAR intäkterna växer. För helåret 2020 antar vi fortsatt kring 70 

procent vilket innebär ett bruttoresultat för året på 22 miljoner 

kronor. Med start 2021 antar vi sedan förbättrade bruttomarginaler 

med några procent årligen, för att långsiktigt nå 85 procent. 85 

procents bruttomarginal bör inte anses orimligt i jämförelse med 

andra bolag med SaaS modeller. Exempelvis uppvisar bolagen 

Fortnox, Adobe och Dropbox alla en bruttomarginal på cirka 80–85 

procent.  

Sammantaget med våra prognoser för omsättningen ovan så landar 

vi i följande prognoser för resultatutvecklingen kommande åren: 

Resultatprognoser 2020–2023 
Bruttoresultat, rörelseresultat och vinst efter skatt 2019-2023P, i miljoner kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt prognoserna ovan kommer Hoylu nå ett positivt rörelseresultat 

och resultat efter skatt från 2023. I ett scenario där bolaget successivt 

lyckas minska kostnaderna kan detta inträffa betydligt tidigare. Något 

som talar emot en fundamentalt förändrad kostnadsbild är det 

fortsatta behovet av utvecklingsarbete och innovation. Det är också 

fullt möjligt att bruttomarginalen blir högre alternativt lägre än de 

prognostiserade 85 procenten. Detta skulle i så fall potentiellt kunna 

förändra tidpunkten bolaget blir lönsamt.  
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Värdering 

Med basis i ovan gällande prognoser värderar vi Hoylu genom en 

DCF-värdering. Vi använder en diskonteringsränta på mellan 13 

procent och 15,5 procent och värderar bolaget över tidsperioden 

2020–2026, för att sedan anta ett slutvärde. Evighetstillväxten antas 

till 3 procent. Då landar vi i ett motiverat värde för aktien idag på 

mellan 2,7–4,1 kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Analysguiden 

Generellt så värderas många SaaS bolag till höga multiplar. I 

jämförelsegruppen till höger hittar vi ett median P/S värde på hela 

13. Trots att bolagen i jämförelsegruppen skiljer sig mycket från 

Hoylu ger det ändå en fingervisning om rimligheten i värderingen. 

Hade vi applicerat en värderingsmultipel på 6, knappt hälften av 

jämförelsebolagen, hade Hoylu haft ett bolagsvärde på hela 1,2 

miljarder kronor 2026. Detta motsvarar ett aktievärde på 15 kronor.  

Många faktorer skiljer Hoylu från jämförelsegruppen och bolaget är 

ännu väldigt tidigt i sin resa. Vad som är tydligt är dock att utrymme 

för höga värderingar finns i branschen. Det motiverade värde-

intervallet på 2,7–4,1 kronor bör därmed anses något konservativt 

och stor potential till uppjustering finns.  

Sammantaget så ser framtidsutsikterna ljusa ut för Hoylu. Man 

befinner sig på en marknad som ligger helt rätt i nuvarande trender 

och upplever mycket stark tillväxt. Konkurrensen är hård men bolaget 

har eventuellt lyckats skapa sig en unik position inom den större 

marknaden. Risker existerar och bolaget befinner sig i en 

omstöpningsfas där fokus skiftas till licensintäkter från hårdvara. 

Skulle detta inte falla ut väl och större ökning i AAR uteblir finns det 

potential till större nedsida. Lyckas man däremot så kan tillväxten bli 

mycket stark, särskilt beaktandes den mycket skalbara affärs-

modellen. Vi ser fram emot att följa Hoylus resa framåt och att få läsa 

den fullständiga rapporten för tredje kvartalet.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SaaS bolag värderas högt 
Ett urval av SaaS bolag, P/S och P/E beräknat på 12 

månaders rullande omsättning.  

 

 

Bolag P/S P/E

Shopify 47 601

Fortnox 26 92

ServiceNow 22 136

Slack 19 -43

AppFolio 18 177

Adobe System 18 57

Zendesk 14 -71

Lime Technologies 12 75

Workday 12 -112

24SevenOffice 11 -182

Salesforce.com 11 608

Upsales 9 125

Dropbox 4 230

Formpipe Software 4 37

Median 13 84

Medel 16 123

Motiverat värde: 2,7–4,1 kr 

Antaganden

CAGR 2020-2026 45%

Omsättning 2026, miljoner  sek 368

Diskonteringsränta i % 13-15,5%

Evighetstillväxt i % 2%

Enterprise value, i miljoner 334,2

Bolagsvärde, i miljoner 333,7

Utestående aktier, i miljoner 81

Motiverat värdeintervall, i sek 2,7-4,1
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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. 

 

Ansvarig analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström 

 


