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UPPDRAGSANALYS 

Fullt fokus på ambitiös 
lanseringspipeline  
Uppvisar tillväxt första halvåret  
Jumpgate rapporterar ett något utmanande kvartal där nettoomsätt-

ning kom in på 3,5 miljoner kronor (4,5), vilket motsvarar en minsk-

ning med cirka 22,2 procent på årsbasis. Denna utveckling märks 

också på rörelseresultat som landade på -4,6 miljoner kronor (-1,3). 

Utvecklingen hänförs till bland annat uppskjutna spellanseringar, 

ökad kostnadsmassa samt tuffa jämförelsesiffror från fjolåret. Bola-

get uppvisar dock tillväxt på halvårsbasis, där nettoomsättningen nu 

uppgår till 9,3 miljoner kronor (8,5).  

Fullt fokus på spellanseringar  
Bolaget har under kvartalet upplevt vissa förseningar i spellanse-

ringar och fokuset framåt ligger nu helt och hållet på att få ut den am-

bitiösa pipeline som bolaget besitter. Under den gånga perioden lan-

serades Pc-versionen av Project Blue Book: Hidden Mysteries samt 

Android-version av Wordie och efter kvartalets utgång har både Pet-

ventures och Buster’s Journey mjuklanserats i Kanada. Petventures 

står inför en global lansering under det tredje kvartalets tillsammans 

med Asterix & Friends, två spel med betydande investeringar bakom 

sig och stor potential. Därtill ligger Buster’s Journey och Wildshade 

inplanerade för lansering under fjärde kvartalet.  

Finansiering, förvärv slutfört och nya samarbeten  
Kvartalet och tiden efter det har också inneburit ett antal andra spän-

nande nyheter för koncernen. I juni meddelade bolaget att dotterbo-

laget Tivola Games beviljats 318 000 euro i bidrag av tyska staten för 

spelutveckling, ett välkommet tillskott i finansieringen. Förvärvet av 

Tivola Games slutfördes i maj, i samband med att bolaget tog in kapi-

tal om totalt 16,5 miljoner kronor. En annan spännande nyhet är att 

Jumpgate ingått ramavtal med Tradelite Solutions avseende utveckl-

ing av totalt sex spel för deras plattform. Avtalet har ett initialt värde 

på 100 000 euro men bolaget framhåller möjligheten till ett långsik-

tigt samarbete. Tradelite Solutions utvecklar ett koncept för så kallad 

Financial Market Entertainment, med spel för att främja användar-

förvärv och lärande inom finansbranschen. Avtalet kan utgöra ett vik-

tigt komplement till bolagets egen spelproduktion och skapa stabila 

intäktsströmmar utan betydande investeringar bakom.  
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Källa: Refinitiv  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden. Justerade resultat beräknat på 
endast nettoomsättning.  
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Kursutveckling senaste året

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

Nettoomsättning 19,5 25,4 43,9 64,4
Just. EBITDA -12,6 -16,9 -6,8 6,2

Just. Rörelseresultat -22,4 -21,9 -13,3 -0,2
Just. Nettoresultat -24,3 -24,9 -16,3 -5,2

Just. Vinst per aktie -0,20 kr -0,20 kr -0,13 kr -0,04 kr
Omsättningstillväxt - 30% 73% 47%

Just. EBITDA-marginal -65% -66% -15% 10%
Just. Rörelsemarginal -115% -86% -30% 0%

P/e-tal -3,4 -3,3 -5,0 -15,9
Just. P/s-tal 4,2 3,3 1,9 1,3

EV/ebit -3,0 -3,1 -5,0 -282,4
Just. EV/omsättning 3,5 2,7 1,5 1,0
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Investeringstes 

Fortsatt stark pipeline  
Bolaget har upplevt vissa förseningar i spellanseringar under kvarta-

let som negativt påverkat omsättningen och kostnadsmassan. Värt att 

poängtera är att detta är vanligt inom branschen, en situation som 

blivit tuffare i samband med att pandemin inneburit hemmaarbete. 

Vi drar dock inga större slutsatser av detta i nuläget utan ser positivt 

på bolagets förmåga att komma i kapp och avsluta året starkt. Värt att 

poängtera är att bolaget totalt har över 30 spel i portföljen och har 

hela 4 spel för lansering de kommande kvartalen. Därtill finns ett an-

tal spel under utveckling för lansering nästa år vilket, kombinerat 

med möjligheterna till tredjepartsutveckling och samarbetsavtal, in-

nebär många chanser till betydande intäktsökningar.  

Stor potential i ramavtal och partnerskap  
Som vi nämnt ovan ser vi stor potential i det ramavtal som ingåtts 

med Tradelite Solutions, där uppdragsvolymen just nu uppgår till 

över 1,5 miljoner kronor. Utveckling av spel i denna form skapar re-

lativa säkra intäktskällor till bolaget och utgör ett bra komplement till 

den spelutveckling som bedrivs själva. Ytterligare en möjlighet vi 

nämnt tidigare är de licenseringsmöjligheter som bolaget undersöker 

genom vdn för gameXcite, Patrick Streppel. I närtid ligger troligtvis 

fokus enkomt på att få ut och lansera de spel som ligger i den omedel-

bara närtiden men på sikt kan detta utgöra en spännande tillväxtmöj-

lighet som minskar risken då etablerade, välkända varumärken an-

vänds.  

Mindre justeringar i estimat och värdering  
Det andra kvartalet för Jumpgate kom in något svagare än den starka 

inledningen bolaget hade på året. Dock ser vi mycket spännande på 

horisonten för koncernen och bolaget tar viktiga steg för att leverera 

på sina tillväxtplaner. Störst fokus framöver kommer vara på att leve-

rera på den ambitiösa pipelinen, något vi har förtroende för bolaget 

för givet den stärkta organisationen. Jumpgate har står inför ett antal 

spännande tillväxtmöjligheter och det räcker med att en av lansering-

arna bli en succé för att bolaget ska kunna uppvisa betydande tillväxt. 

Lyckas bolaget få ”store features” för sina kommande lanseringar hos 

Apple och Google kan det ge en betydande skjuts i lanseringsskedet, 

något vi kommer bevaka med intresse. 

Givet våra förändrade estimat sänker vi det motiverade värdet från 

1,4–1,8 kronor aktien till 1,1 kronor aktien, på 12–18 månaders sikt. 

Det innebär fortsatt en stor uppsida från nuvarande nivåer och vi ser 

fortsatt stor långsiktig potential i Jumpgates erbjudande. Störst risk i 

närtid ser vi i försenade lanseringar och svällande kostnadsmassa för 

bolaget.   

Stark kassa inför tredje kvartalet  
Likvida medel i miljoner, Q2 2020 – Q2 2021.     

 
 
Källa: Bolaget 

Fyra spel för lansering i närtid 
Under andra halvåret har bolaget totalt 4 spel som ligger för 
lansering.  

 

Källa: Bolaget  
 

Ser lönsamhet från 2024 
Nettoomsättning, justerat rörelseresultat och justerat resul-
tat 2020-2024P, i miljoner kronor.  
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Prognoser och värdering  

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Jumpgate för det första halvåret 2021 uppgår 

efter andra kvartalet till 9,3 miljoner kronor (8,5). Vi har tidigare pro-

gnostiserat nettoomsättning för helåret på 29,7 miljoner kronor, mot-

svarade ungefär 52 procents tillväxt. Givet det något försenade lanse-

ringsschemat justerar vi ned denna siffra till 30 procents tillväxt för 

helåret. Detta innebär en nettoomsättning på 25,4 miljoner kronor. 

Givet de flertalet lanseringar som väntas mot andra delen av halvåret 

så ser detta inte otänkbart ut i detta läge, men nedjusteringen ger oss 

viss säkerhetsmarginal i våra beräkningar. För kommande år beräk-

nar vi en genomsnittlig tillväxttakt på cirka 43 procent, vilket innebär 

en nettoomsättning 2023 på 64,4 miljoner kronor.  

Kostnader 
Vi behåller i stort våra kostnadsantaganden efter det andra kvartalet. 

Vi räknar med totala operativa kostnader för helåret på 42,2 miljoner 

kronor. Första halvåret har kostnaderna, exkluderat av- och nedskriv-

ningar, uppgått till cirka 21,1 miljoner kronor vilket innebär att 

helårsprognoser fortsatt ser rimlig ut. Från föregående kvartal har to-

tala kostnader ökat cirka 1 miljon kronor, vilket är hänförligt bland 

annat till större personalstyrka. Vi har dock sedan tidigare beräknat 

en ökning på 31 procent i kostnaderna under året och denna prognos 

ser fortsatt ut att stämma. Givet de förändrade tillväxtantagandena 

ändras våra prognoser för resultatet något och vi ser ett justerat re-

sultat för helåret på -24,9 miljoner kronor. Långsiktigt behåller vi 

dock våra marginalantaganden om en rörelsemarginal kring 30 pro-

cent.  

Värdering 
Sammantaget är caset kring Jumpgate intakt och vi ser med spänning 

på utvecklingen den kommande perioden. Som ett resultat av de för-

ändrade prognoserna justerar vi motiverat värde något. Med en DCF-

värdering över prognosperioden 2021–2025 landar vi i ett nytt moti-

verat värde på 1,1 kronor (1,4–1,8), på 12–18 månaders sikt. 

Givet prognoserna ovan innebär värderingen en P/S-värdering på 

2023 års nettoomsättning på kring 2, vilket bör anses fullt rimligt om 

än något lågt för ett snabbt växande spelbolag. Detta ger oss dock viss 

säkerhetsmarginal i våra beräkningar. Störst risk kommande peri-

oder ser vi försenade eller uteblivna spellanseringar som kan komma 

att markant påverka våra estimat. Detta kan även resultera i en väx-

ande kostnadsmassa. Bolaget lämnar kvartalet med en kassa på 15,1 

miljoner kronor och ser ut att stå finansiellt stabilt åtminstone en tid 

framöver. Vi kommer särskilt att följa utvecklingen kring lanseringen 

av Pet Ventures samt Asterix spelen, där vi ser stor potential.  

Genomsnittlig tillväxt på 40 procent 
Nettoomsättning 2020-2023P, i miljoner kronor.   

 
 
Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Skalbarhet i affärsmodellen 
Just. EBIT och just. EBIT-marginal 2020-2024P, i miljoner kro-
nor och procent.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
 

Justerar motiverat värde 
DCF-värdering för Jumpgate över prognosperioden 2021–
2025.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Källa: Analysguiden 
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Om Jumpgate  
Jumpgate, tidigare Three Gates, är en spelkoncern bestående av den 

Visbybaserade spelstudion TableFlip Entertainment, Tivola Games 

från Hamburg samt det nyligen förvärvade gameXcite. Bolaget grun-

dades år 2011 och börsnoterades i september 2016 på NGM Nordic 

MTF. Koncernen producerar egna spel samt utvecklar spel och andra 

digitala produkter på uppdrag av externa företag. Koncernen har eta-

blerade samarbeten med ett antal starka industripartners och en ut-

förlig produktportfölj. Bolaget verkar internationellt och distribuerar 

sina spel globalt. 

En stor styrka i bolaget är den meriterade ledningen och styrelsen. Vd 

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av projekt och organisations-

ledning och har ett värdefullt omfattande internationellt nätverk 

inom spelindustrin. Ledningen har bred kompetens med en bakgrund 

inom en mängd olika roller inom spelindustrin. Styrelseledamoten 

Harald Riegler, som är en mycket erfaren spelentreprenör, har nyli-

gen tagit rollen som Produktchef i gruppen. Harald grundade och 

ledde Sproing Interactive under många år till att bli Österrikes största 

spelstudio. Han var senare medgrundare till den belgiska spelstudion 

Neopica, som såldes till Nacon i oktober 2020, och grundare och vd 

för österrikiska Purple Lamp Studios, som såldes till Embracer i no-

vember 2020. Inom styrelsen återfinns kompetens inom allt från 

finansiering till produktutveckling och erfarenhet från bland annat 

Rovio och deras megasuccé Angry Birds.  

Spelstudiorna i gruppen har en mängd spelsläpp i bagaget, där noter-

bara titlar är My Animal Hospital, Asterix & Friends och Horse World 

Show Jumping. Bolaget har även utvecklat spelet Project Blue Book: 

The Game, baserat på tv-serien Project Blue Book.  

Förvärvet av Tivola Games meddelades i slutet av 2019 och slutfördes 

i början av året. Tivola Games har en bred och etablerad spelportfölj 

med totalt över 125 miljoner nedladdningar och 15 miljoner nya ned-

laddningar årligen. Det nyligen förvärvade gameXcite har över 8 mil-

joner spelare och 100 000 månatliga användare i sitt spel Asterix & 

Friends och TableFlip har en spelarbas på över 20 miljoner nedladd-

ningar med 1 miljon nya årliga nedladdningar. Efter kvartalet uttöka-

des ägande i Tivola till 100 procent.  

Visbybaserad spelkoncern 
Jumpgate grundades 2011 och börsnoterades 2016.   

 

Insynspersoner ökar ägandet 
Största aktieägare efter procentandel. Ett flertal personer i sty-
relse och ledning har ökat sitt ägande den senaste tiden och 
ägande av insynspersoner uppgår till 13 procent.  

 
Källa: Bolaget, per 2021-06-30  

 

Största aktieägarna, %
Avanza Pension AB 9,4%
Minotaurus Energi AS 5,6%
Harald Riegler 5,0%
Nordnet Livsforsikring AS 4,0%
Urtiven AS 2,8%
Patrick Streppel (Interactive Media & Entertainment GmbH) 2,7%
F1 Funds AS 2,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,8%
Martin Ekdal (privat & via bolag) 1,6%
Babak Somand 1,6%
RCL Holding AB 1,6%
Lennart Ekerholm 1,5%
Övriga cirka 3400 aktieägare 59,6%
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Marknaden 
Jumpgate är aktiva på den globala spelmarknaden, en sektor som de 

senaste åren upplevt uppseendeväckande stark tillväxt. Enligt uppgif-

ter från Newzoo beräknas den globala spelbranschen omsätta 159,3 

miljarder USD år 2020, med en årlig tillväxttakt per år på nästan 10 

procent. Denna omsättning är fördelat på tre plattformar; PC, mobil 

och konsol. De senaste åren har mobilspelsmarknaden, där huvudde-

len av Jumpgates portfölj befinner sig, växt kraftigt och står idag för 

48 procent av de totala   i spelindustrin, omkring 77,2 miljarder dol-

lar. Vidare uppvisar mobilsegmentet starkast tillväxt av alla plattfor-

mar, med strax över 13 procent på årsbasis. 

Inom mobilsegmenet, där merparten av Jumpgates portfölj existerar, 

så är spelkategorierna ”casual games”, ”puzzle” och ”arcade games” 

störst. Dessa spelkategorier kännetecknas av enkelhet, låga krav på 

tidigare kunskap och möjligheten att spela relativt korta spelom-

gångar. Enligt uppgifter från Udonis så spelar mellan 55 och 60 pro-

cent av alla mobilspelare spel inom kategorierna ovan. Detta stämmer 

väl överens med den spelportfölj Jumpgate har idag, som kan beskri-

vas som familje-spel som når en bred målgrupp. Det nyligen lanse-

rade Project Blue Book: The Game befinner sig i subgenren ”Hidden 

Object games”, vilket kan beskrivas som pusselspel där spelaren ska 

hitta gömda objekt i olika miljöer.  

Intäktsmodellerna i spelbranschen har förändrats markant de sen-

aste årtiondena med framkomsten av så kallade ”freemium” spel. 

Freemium, även kallat Free-To-Play, är spel som är gratis att instal-

lera och börja spela men som innehåller köp inuti spelet. Dessa köp 

kan innebära allt från kosmetiska förändringar och möjligheten att 

köpa sig fri från reklam till att låsa upp nya funktioner och nytt inne-

håll inuti spelet. Inom mobilspel är denna intäktsmodell särskilt van-

lig, där de tio mobilspel med högst intäkter till dags dato alla nyttjar 

någon form av Free to Play modell med köp inuti spelet. Statistik från 

Appsflyer från 2017 visar att omkring 5 procent av mobila användare 

genomför någon form av köp inuti mobilappar och det genomsnittliga 

beloppet som spenderas per månad är strax under 100 kr. Då spelka-

tegorin står för majoriteten av inkomsterna från appar som helhet är 

det rimligt att anta att merparten av dessa köp sker inuti spelappar. 

Demografiskt skiljer sig också mobilspelare från de som spelar spel 

på PC eller konsol. Mobilspelare är i genomsnitt äldre, med 50 pro-

cent över 34 år gamla enligt MediaKix. Samma studie visar att kvin-

nor är överrepresenterade inom mobilspel och är också mer benägna 

att spendera pengar i appar än män är.  

Sammantaget befinner sig Jumpgate på en marknad som uppvisar 

kraftig tillväxt och är under snabb förändring. Pivoteringen bolaget 

har gjort mot mobilsegmentet och ”familjespel” passar väl in i det som 

efterfrågas på marknaden och intäktsmöjligheterna är goda.  

Mobilspel tydligt störst 
Spelmarknaden fördelat efter plattform och omsättning. 

 
Källa: Newzoo 

 

 

Miljardintäkter till mobilspel 
De 6 spelen med högst totala intäkter.   

 
Källa: Sensortower 

 

 

 

48,0%

23,0%

28%

Mobil PC Konsol

Spel Tillverkare Totala intäkter
Monster Strike Mixi 8,1 miljarder USD

Honor of Kings Tencent 7,9 miljarder USD

Puzzle & Dragons Gungho Online Entertainment 7,7 miljarder USD

Clash of Clans Supercell 7 miljarder USD

Candy Crush Saga King 5,4 miljarder USD 

Pokémon Go Niantic 4,7 miljarder USD 
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Risker 
Jumpgate står inför ett antal kortsiktiga och långsiktiga risker som 

kan påverka den långsiktiga tillväxten och lönsamheten. Värderingen 

vi genomför antar en hög tillväxttakt kommande år och skulle resul-

tatet falla ut annorlunda kommer det få stor effekt på vår värderings-

ansats. 

Spelbranschen i stort kännetecknas av asymmetriska utdelningar där 

vissa spel går väldigt bra samtidigt som andra spel underpresterar. 

Bolaget har idag en spelportfölj på över 30 spel men lejondelen av in-

täkterna kommer från ett mindre antal välpresterande spel. Det är 

därmed aldrig säkert hur utfallet kommer bli vid en enskild spellan-

sering. Denna risk existerar för alla liknande bolag med Jumpgate tar 

ett antal åtgärder för att minska risken här. Den stora pipelinen inne-

bär fler chanser för ett genombrott och den snabbrörliga organisat-

ionen, som kan ändra fokus beroende på vilket spel som går bra, in-

nebär fler chanser till stark tillväxt. 

Vidare kännetecknas branschen av snabba förändringar i konsument-

beteenden och efterfrågan kan förändras snabbt. Bolaget har bred er-

farenhet från spelbranschen och breda kontaktnät vilket minskar ris-

ken något. Bolaget är också ofta beroende av underleverantörer för 

distributionen av spel, mest noterbart exempelvis Appstore för 

iPhone användare. Detta innebär risken att om plattformarna ökar 

sina avgifter gentemot spelleverantörer kan detta få en stor effekt på 

lönsamheten. 

Slutligen är Jumpgate ännu inte lönsamt och organisationen har vuxit 

kraftigt senaste åren. Trots god kostnadskontroll innebär detta större 

osäkerhet i prognosarbetet. Kapitaliseringen ser för tillfället god ut 

men vi utesluter inte ytterligare stora investeringar som kan innebära 

utspädning av aktieantalet.  
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström  
 


