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UPPDRAGSANALYS 

Tillväxt skapar stora 

värden 

Imponerande historik 

LeoVegas är ett svenskt bolag med operativ verksamhet inom spel om 

pengar på nätet, med primärt fokus på Casinoslots och Live Casino, 

men i produktportföljen finns också betting. Bolaget bedriver 

verksamhet i ett flertal geografier globalt, med Europa och Norden 

som största marknader. LeoVegas har redovisat en imponerande 

tillväxt de senaste åren. På bara åtta år har man mer eller mindre gått 

från ingenting till en prognostiserad omsättning på över 4 miljarder 

kronor med förbättrad lönsamhet och stigande vinst. Vi bedömer att 

bolagets aktie är lågt värderat givet bolagets utveckling.  

Stark operativ utveckling-svag börsutveckling 

LeoVegas startade i januari 2012 och åtta år senare var försäljningen 

motsvarande 3,7 miljarder kronor med ett ebitda-resultat på över 

500 miljoner kronor. Denna framgångssaga borde ha medfört en 

snabbt stigande aktiekurs och en hög värdering, men börskursen 

ligger idag på liknande nivåer som när bolaget noterade sig i mars 

2016 och p/e-talet för prognosåret 2021 är låga 8,8. Bolaget har 

sedan noteringen mer än tredubblat sina intäkter och ebitda genom 

en inspirerande tillväxtstrategi, något som inte har gett särskilt stort 

avtryck i bolagets aktiekurs. 

 

Hög tillväxt-låg värdering 

Vi anser att LeoVegas aktie kan ses som köpvärd givet bolagets 

position på en snabbt växande marknad. Vi bedömer att starka 

varumärken med bra spelupplevelse byggd på egenutvecklad teknik 

kommer gå vinnande ur den regleringsvåg som sker i Igaming-

sektorn just nu. Med en hög förväntad omsättningstillväxt under 

förbättrad lönsamhet anser vi att bolaget handlas till attraktiva 

nyckeltal. Efter en stark uppgång för hela sektorn den senaste 

månaden så har LeoVegas aktiekurs stigit brant. Vår värdering 

indikerar en motiverad aktiekurs på cirka 58 kronor per aktie, vilket 

är cirka 21% högre än senast registrerade stängningskurs.  
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LeoVegas OMXSPI

Indixerat

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, meur

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 327,8 356,1 405,9 458,7

Ebitdaresultat 41,6 49,5 58,9 68,3

Rörelseres. (ebit) 19,2 13 37 47

Resultat f. skatt 44,5 25 34 75

Nettoresultat 43,2 10 31 50

Vinst per aktie, euro 0,4 0,1 0,3 0,5

Utd. per aktie, kr 1,4 1,4 1,7 2,0

Omsättningstillväxt 51,0 8,6% 14,0% 14,0%

Ebitdamarginal 12,7 13,9% 14,5% 14,9%

Rörelsemarginal 5,8 3,6% 9,1% 10,1%

Nettoskuld/ebitda 3,4 3,4 3,4 3,4

P/e-tal 10,0 31,5 15,0 8,8

EV/ebitda 22,0 31,0 8,9 7,7

EV/omsättning 1,3 1,2 1,40 1,10

Direktavkastning 3,5 2,9% 3,0% 3,7%
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Investmenttes 

Störst i sin nisch 

LeoVegas är verksamma inom Igaming i främst Europa och Norden. 

Den strukturella tillväxten för spel om pengar över nätet förväntas 

ha en årlig tillväxt om drygt 10% de kommande åren, främst drivet 

av en ökad konvertering från landbaserat spel till online. 

Spelmarknaden i Europa utgörs idag till cirka 80% av landbaserat 

spel. Givet den senaste tidens händelser rörande Covid-19 förväntar 

vi oss ett accelererat skifte från landbaserat spel till online. Det finns 

liknande trender i andra branscher så som e-handel och 

dagligvaruhandel. Vi anser att LeoVegas är väl positionerat att 

fortsätta att dra nytta av den digitaliseringstrend vi nu ser och på så 

sätt fortsätta ta marknadsandelar på viktiga marknader. 

 

Stark marknadstillväxt-låg online penetration 

Den globala marknaden för Igaming uppgår till ca 45 miljarder euro 

där den största marknaden i dagsläget är Europa, med 

Storbritannien som största enskilda marknad. LeoVegas har en 

strategisk positionering för att vara en viktig aktör på den 

europeiska marknaden, särskilt inom sin nisch mot Casino. Genom 

att äga sin egen spelplattform har LeoVegas lyckats leverera en 

imponerande tillväxt under god lönsamhet de senaste åren, främst 

drivet av bolagets skalbarhet in på nya marknader och lyckade 

marknadsföringsinvesteringar. Under 2019 redovisade bolaget att 

cirka 50 procent av intäkterna kan hänföras reglerade marknader 

som lyder under lokala licensförfaranden. Något vi bedömer 

marknaden uppskattar.  

 

Stark balansräkning-attraktiva nyckeltal 

Under 2020 förväntar vi oss att bolaget växer över 10 procent och 

når en omsättning runt 4,2 miljarder kronor, med en 

rörelsemarginal på ca 10%. Når man dessa siffror handlas aktien till 

attraktiva nyckeltal. Lyckas bolaget fortsätta redovisa en stabil 

lönsamhet och hög avkastning på investerat kapital, bedömer vi att 

LeoVegas kommer fortsätta ha en av sektorns starkaste tillväxt till 

låga multiplar. Genom en stark balansräkning har bolaget en 

historik av att dela ut pengar till sina aktieägare, något vi förväntar 

oss kommer fortsätta framöver. Samtidigt som den finansiella 

stabiliteten skapar utrymme för värdeskapande bolagsförvärv. 

 

Värderas försiktigt 

Vi ser ett motiverat värde för bolagets aktie om ca 58 kronor, vilket 

indikerar en betydande uppsida från nuvarande aktiekurs om cirka 

48 kronor. Det motiverade värdet ger ett p/e-tal om cirka 8,8 för 

prognosåret 2021 och en ev/ebitda-multipel kring 7,7 för samma år.  

  

Stark förväntad tillväxt, CAGR 25% 
Prognostiserad omsättning 2017-2022p, meur 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 

Strukturell marknadstillväxt, CAGR 

12% 
Europeiska Igamingmarknaden, mdeur 

 

Källa: H2, Analysguiden 

Lönsamheten förbättras 
Ebitda-prognoser 2017-2022p, meur 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 
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Om LeoVegas 

LeoVegas startades av två branschkunniga entreprenörer med 

kompletterande profil. Tack vare ett ändrat kundbeteende genom 

smartare mobiltelefoner skapade företaget en nisch och varumärke 

för mobilcasinon. Detta backades upp av investeringar i ny och 

egenutvecklad teknik. Att äga och driva tekniken är en stor 

konkurrensfördel i en snabbrörlig bransch med högre och högre 

barriärer, det är en stor fördel att bestämma sina teknikval och 

prioriteringar själv och inte vara beroende av en tredjeparts-

leverantör. För att göra avtryck investerade LeoVegas också mycket i 

sitt varumärke. Ett varumärke som idag, enligt 

marknadsundersökningar, är det mest omtyckta och uppskattade 

inom nischen online casino. Produkten blev snabbt efterfrågad och 

försäljningen tog fart. Den genomsnittliga tillväxten sedan 2013 har 

varit höga 70 procent per år. LeoVegas har alltid haft en hög 

underliggande lönsamhet men under de första åren investerades all 

vinst tillbaka in i verksamheten. De senast åren har vi dock kunnat se 

en förbättrad skalbarhet samt ett utökat fokus på kostnader vilket lett 

till en mer stabil- och högre lönsamhet. Genom en stark finansiell 

ställning har LeoVegas varje år kunnat höja utdelningen till bolagets 

aktieägare. I år delar man ut 1,4 SEK, vilket resulterar i en 

direktavkastning om 5 procent från nuvarande aktiekurs. Att få den 

typen av utdelning i ett snabbväxande bolag är relativt ovanligt och 

någonting som stärker vår syn på bolaget utifrån ett 

investeringsperspektiv. På bolagstämman i maj röstades det även 

igenom ett mandat om återköp av egna aktier. Det ger LeoVegas 

ytterligare verktyg att distribuera värde tillbaka till aktieägarna. 

 

LeoVegas position- King of Casino 

Alla varumärken inom koncernen erbjuder i huvudsak spel i mobilen, 

men spelen finns även tillgängliga via dator och surfplatta. 

Produktportföljen består av Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Där 

Casino står för lejonparten av intäkterna med cirka 90 procent av de 

totala intäkterna. Bolagets uttalade mål är att erbjuda marknadens 

bästa spelupplevelse och leverera enligt passionen ”King of casino”.  

 

Multibrandstrategi 

LeoVegas har en mulitbrandstrategi, vilket innebär att bolaget driver 

flera varumärken för att attrahera olika kundgrupper och segment. 

LeoVegas opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas 

och Royal Panda samt ett flertal lokala varumärken i Storbritannien. 

Under 2019 lanserade LeoVegas sin multibrand plattform, vilket ger 

möjligheten att addera flera varumärken med interna resurser. 

Hittills har två varumärken lanserats. Dessa är GoGoCasino och 

LiveCasino.com. 
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LeoVegas 

Varumärket LeoVegas är koncernens största med ett av industrins 

bredaste erbjudande inom casino. LeoVegas har en stark tillväxt i 

flera länder och är ett globalt varumärke.  

Royal Panda 

Varumärket Royal Panda fokuserar på snabbväxande marknader i 

Europa och övriga världen genom effektiv affiliate marknadsföring 

(partnersamarbeten inom prestationsbaserad digital 

marknadsföring) och sökordsoptimering. Royal Panda har på kort tid 

byggt upp ett starkt varumärke globalt.  

Nischade varumärken 

Koncernens har flertalet lokala och mer nischade varumärken i 

framförallt Storbritannien. Några exempel är Pink Casino, 21.co.uk, 

slotboss.co.uk och BetUK. 

GoGoCasino 

GoGoCasino är det första varumärket som lanserades på LeoVegas 

multibrand-plattform. Spelsajten har en modern och underhållande 

utformning. GoGoCasino är ett nischat pay ́n ́play casino och 

vänder sig till kunder som uppskattar enkelhet och hastighet. 

LiveCasino.com 

LiveCasino.com har potential att bli det självklara valet för alla som 

älskar Live Casino och ambitionen är att ta den ledande positionen 

inom spelmarknadens snabbast växande produktkategori. Givet 

LeoVegas ambition att bli King of Casino tycker vi att det är naturligt 

och smart att skapa ett nytt varumärke mot nischen för Live Casino. 
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Marknaden 

Den globala marknaden för spel om pengar uppgick till över 450 

miljarder USD under 2019, med en årlig tillväxt på 3–4% de senaste 

15 åren. Marknaden innefattar bingo, poker, sportsbetting och 

kasinospel. Ungefär 27% av den totala marknaden är relaterat till 

lotterier, vilket domineras av statliga monopol. Resterande del 

fördelar sig mellan casino och poker, betting och övriga spel, så som 

bingo. Casino- och pokerspel står för närmre 45 procent av 

marknaden, betting är näst störst med en marknadsandel om 34 

procent. Därefter fördelas 21% på övriga spel. Den strukturella 

tillväxten från landbaserat spel till online är stark över samtliga 

marknader. Men marknadspenetration är fortsatt låg ur ett globalt 

perspektiv, då endast ca 7–12% av allt spel sker online. Där Norden 

har högst online penetration medan USA och delar av den asiatiska 

marknaden har lägst.  

Europeiska marknaden 

Den europeiska marknaden för Igaming är till omsättning den 

största, med en årlig omsättning om cirka 26,4 miljarder euro 2019 

med en CAGR om drygt 8%. Marknaden förväntas växa mellan 7–

10% årligen de kommande åren för att nå en marknadsstorlek runt 

40 miljarder euro 2024. Främst drivet av en ökad konvertering från 

landbaserat spel till online. Den totala spelmarknaden, inklusive 

landbaserat spel, förväntas redovisa en årlig CAGR om ca 3% under 

samma period. Vi ser Europa som LeoVegas fortsatta huvudmarknad 

de kommande åren. 

Nordiska marknaden 

Norden, med Sverige i täten, räknas som en av de mognare 

marknaderna med hög online penetration. Över 50% av spelandet 

sker online med en fortsatt stark konvertering i o med den reglering 

som trädde i kraft under 2019.  

Storbritannien 

I Europa är Storbritannien tillsammans med Italien de största 

marknaderna. Under 2018 omsatte spelmarknaden i Storbritannien 

drygt 7 miljarder euro, vilket är ca 17% av den globala marknaden för 

online spel. En intressant aspekt med den italienska marknaden är att 

endast 10% av allt spelandet är online. Det ger förutsättningarna goda 

för en fortsatt strukturell tillväxt i många år framöver. 

 

 

 

 

Europeiska marknaden per segment 
Europeiska Igamingmarknaden per segment 2019, % 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 

Strukturell marknadstillväxt, CAGR 

12% 
Europeiska Igamingmarknaden 2016-2024p, mdeur 

 

Källa: H2, Analysguiden 

Landbaserat spel vs. online 
Online penetrationen av totala spelmarknaden i Europa 2019 

 

Källa: H2, LeoVegas, Analysguiden 
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Tillväxt från mobila enheter 

LeoVegas marknadsledande position inom mobilcasino är en 

bidragande orsak till att vi förväntar oss en ihållig tillväxt de 

kommande åren. För tio år sedan genererades endast 11% av online 

spelande genom mobila enheter, 2019 var samma siffra 46%. 2024 

förväntas närmare 60% av omsättningen för online spel genereras 

från mobila enheter. 

Marknaden fördelas mellan de tre segmenten; Casino, Betting och 

övrigt (t.ex. Bingo). Betting har kommit längst i konverteringen till 

online baserade odds och står för ca 42% av den totala omsättningen. 

Casino och övriga spel står för ca 29% vardera, där casino uppvisar 

starkast konverteringstillväxt, drivet av mobiliseringen av casinospel 

och ett stort intresse för live casino. 

Stark marknadsnärvaro 

LeoVegas nordiska region utgör cirka 42% av bolagets nettospelintäkt 

(NGR) 2019. Den organiska tillväxten för året summerades till 9%. 

Exkluderat för den brittiska marknaden uppgick den organiska 

tillväxten till höga 13%. Sverige är den största marknaden i Norden, 

där bolaget innehar en femårig spellicens. De reglerade marknaderna 

Sverige och Danmark dominerar den nordiska marknaden, men 

Finland och Norge utvecklas väl.  

Spanien ny marknad 

Övriga Europa svarar för 45%, vilket är lägre än året innan där 

regionen utgjorde 47%. Under 2019 expanderade LeoVegas in på den 

spanska marknaden, vilket är kapitalkrävande eftersom Spanien 

kräver en deposition på motsvarande drygt 20 miljoner kronor per 

licens. Det ökar inträdesbarriärerna, allt annat lika bör konkurrensen 

vara lägre och domineras av större bolag med etablerade varumärken. 

Lanseringen i Spanien har enligt bolaget varit framgångsrikt, likaså 

bolagets position på den italienska marknaden. Vi ser den spanska 

marknaden som en viktig värdedrivare de kommande åren.  

Har Storbritannien vänt? 

Storbritannien har den senaste tiden varit svårnavigerat och vi har 

inom sektorn sett flera bolag publicera svaga siffror, så också 

LeoVegas. Bolaget har däremot tagit krafttag mot detta och vi ser 

tecken på att det har vänt. Det LeoVegas har gjort är att flytta över alla 

varumärken som riktar sig mot Storbritannien till gruppens egen 

teknikplattform. De har stängt ner varumärket Royal Panda i 

Storbritannien för att istället låta varumärket fokusera på 

snabbväxande marknader i Europa och Övriga världen. Detta ska, 

enlig bolaget, ge en mer fokuserad och effektiv verksamhet som fullt 

nyttjar skalfördelar inom teknik, produkt och organisation. Vi 

 

Hög tillväxt inom mobilspel. CAGR 

12% 
Europeiska marknaden inom mobilspel 2019-2024p, mkr 

 

Källa: H2, LeoVegas, Analysguiden 

Intäkter per geografi, % 
Intäkter per geografi utifrån Q1 2020. 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 
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bedömer att innevarande år kommer sätta tonen för hur 

framgångsrikt denna satsning förväntas bli.  

Royal Panda 

Att stänga ner Royal Panda ser vi som ett logiskt beslut. Intäkterna 

för den kvarvarande verksamheten i Storbritannien, bestående av 13 

varumärken däribland LeoVegas, 21.co.uk och BetUK, växer återigen 

kvartal över kvartal och bolaget kommenterade i det fjärde kvartalet 

att det numera finns en god lönsamhet i den affären. Med dom 

siffrorna i ryggen ser vi tecken på att Storbritannien har utvecklats åt 

rätt håll och vi väljer att ha en försiktigt optimistisk syn kommande 

år på den viktiga brittiska marknaden. Enligt kommentarer i 

samband med att det första kvartalet redovisades var budskapet att 

Storbritannien fortsätter att växa sekventiellt. 

Kraftig tillväxt i övriga världen 

Intäktsandelen inom marknadsområdet Övriga Världen uppgår till 

cirka 13% under Q1 2020, upp från cirka 10% året innan. Kanada är 

områdets största marknad och fortsätter att utvecklas positivt. 

Intäktsuppgången förklaras också av etableringar på de oreglerade 

marknaderna Brasilien, Chile, Peru och Japan, vilket gav en tillväxt 

på höga 80%. Samtliga av dessa marknader bedömer vi ha god 

utvecklingspotential över tid och kan komma att skapa stora 

intäktsmöjligheter för LeoVegas.    

Hälften reglerade  

Under 2019 genererades 50% av LeoVegas intäkter på reglerade 

marknader, mot 35% under 2018. Vi ser att bolagets intäkter kommer 

fortsätta växa från reglerade marknader över vår prognosperiod.  

Intäkter och lönsamhet upp 

Totalt sett kan konstateras att LeoVegas intäkter och lönsamhet 

fortsätter att öka, trots ökade regleringar, men att tillväxten på 

befintliga marknader planar ut. Den stora potentialen bedömer vi 

finns inom tre områden – nyetableringar på växande marknader, 

fortsatt bra utveckling i Norden, samt att tillväxten återkommer på 

den brittiska marknaden.      

 

 

 

 

 

Reglerade intäkter, 2018 
Intäkter som beskattas och lyder under licensåtagande 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 

Reglerade intäkter, 2019 
Intäkter som beskattas och lyder under licensåtagande 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 
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En sektor i förändring 

Spel om pengar på nätet har under de senaste åren fått ett sämre 

rykte, trots att den är betydligt mindre än den landbaserade. Idag står 

cirka 20% av allt spel online i Europa samtidigt att fler och fler 

marknader inför lokala licenssystem som både ökar krav på 

regelefterlevnad, konsumentskydd och ett ökat skattetryck. Så som vi 

ser det bidrar sektorn idag mer än vad de tidigare gjort.  

Politiskt tryck  

Det politiska trycket på internetspel är i dagsläget högt. Många 

politiker ser spelbranschen som ett sätt att driva en populistisk politik 

och framstå som medborgarens beskyddare. Politikernas väg till ett 

ökat konsumentskydd är ofta att införa regleringar och punktskatter 

i syfte att styra konsumtionen. Spelbolagens argumentation kring 

detta är att dom håller med men att regleringarna också måste vara 

gångbara kommersiellt. Det som annars händer för en produkt som 

säljs online är att en svart marknad öppnas upp. Därför att det viktigt 

att hitta en sund nivå av beskattning och andra restriktioner kring 

exempelvis marknadsföring eller bonusar. Allt för att åstadkomma ett 

så högt deltagande som möjligt i licenssystemet. Vi håller med om 

detta och tror att man måste ha tålamod innan en reglering har satt 

sig. Spelbranschen håller på att mogna och LeoVegas har en stark 

position att fortsätta ta marknadsandelar. 

Penningtvätt 

Utöver lokala regleringar måste även spelbolagen hantera flera 

globala regelverk så som penningtvätt och GDPR. Spelbolagen 

motverkar penningtvätt i sin verksamhet. Regelverket kring 

penningtvätt påverkar också andra branscher och är till exempel det 

snabbast växande regelområdet inom bank- och finanssektorn. 

Spelbolagen måste bland annat göra identitetskontroller på 

kunderna, ungefär som bankerna. Det är resurskrävande, men sätter 

samtidigt upp en inträdesbarriär som gynnar de bolag som redan är 

inne på marknaden. Det krävs en allt större infrastruktur i personal, 

utbildning och system, vilket gynnar de större spelbolagen.  

Motverka spelmissbruk 

Vi har tittat på hur LeoVegas hanterar området ansvarsfullt spel och 

kommit till insikt att det finns en mängd verktyg för kunderna att 

använda så som insättningsgränser, möjlighet att pausa sitt spelande 

eller till och med stänga av sig. LeoVegas jobbar också med artificiell 

intelligens och maskininlärning för att upptäcka personer som är på 

väg in i ett osunt beteende. Då tar LeoVegas kontakt och informerar 

om på vilket sätt beteendet kan förändras. Om inget hjälper kan 

kontot stängas ner. Därutöver får alla anställda utbildning inom 

ansvarsfullt spelande och de anställda som jobbar med direkt 
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kundkontakt får ytterligare träning kring hur spelare i behov av hjälp 

kan identifieras och hjälpas. Det i kombination med att LeoVegas 

arbetar proaktivt med ansvarsfullt spel gör att vi bedömer LeoVegas, 

likt Betsson och Kindred hanterar den här frågan på ett 

tillfredställande sätt.   

Regleringarna ökar 

Allt fler länder börjar nu reglera internetspel på den lokala 

marknaden genom licensförfaranden. Senast i raden var Sverige, som 

den 1 januari 2019 införde både ett licensförfarande och en skatt på 

nettospelintäkten, ungefär som en sorts ”tobaksskatt”. Slutligen har 

de svenska politikerna infört begränsningar av spelarbonusar. Nu får 

bolagen endast erbjuda en bonus per kund. Det senaste utspelet från 

myndigheterna är att införa tillfälliga begräsningarna fram till 

årsskiftet med start den 2:a juli. Detta är kopplat till situationen med 

covid-19där man tillbringar mer tid i hemmet. Sammanfattat innebär 

begräsningarna en tvingande insättningsgräns på 5000 kronor och 

vecka samt att bolagen endast får ge ut en bonus om 100 kronor. 

Ministern Ardalan Shekarabis motivering för de nya direktiven var att 

sporevenmang var inställda, vilket skulle förflytta spel mot casino. 

Dock kan vi se i de senaste skattesiffrorna att detta inte stämmer till 

fullo då den svenska befolkningen spelar på hästar hos ATG istället 

för på sport. Trots detta väljer ministern att driva frågan. Vi ser en 

stor risk att den svarta marknaden ökar ytterligare om de nya 

begränsningarna träder i kraft. Enligt en oberoende studie från 

Copenhagen School of Economics är den svarta marknaden idag 25% 

i Sverige, vilket är relativt högt gentemot liknande marknader som 

Sverige.  

Svart sektor - Sverige som exempel 

Sammantaget har regleringarna medfört att internetbolagens tillväxt 

dämpats. En orsak är att kunder väljer att spela hos bolag utanför 

licenssystemet där man exempelvis kan ta del av fler bonusar än en. 

Där finns inga restriktioner avseende mängden bonusar eller 

koppling till det nationella registret spelpaus där kunder kan stänga 

av sig från alla licensierade bolag. Myndigheternas kontroll av den 

svarta marknaden anser vi släpar efter. Tar myndigheterna krafttag 

mot detta ser vi en potentiell uppsida för LeoVegas att fortsätta ta 

marknadsandelar på den svenska marknaden. 

Kanaliseringen 

Ett viktigt nyckeltal för att bedöma hur framgångsrikt de 

regulatoriska kraven för licensförfarandet är bedöms genom 

marknadens kanalisering av online spel. Syftet med regleringarna är 

således att nå så hög kanalisering som möjligt, allt för att undvika 

illegalt spelande. Det finns en tydlig korrelation mellan en marknads 

skattesats och kanalisering. I länder som Portugal, där skattesatsen 

överstiger 40% är kanaliseringen runt 50%. Medan länder som 
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Danmark och Storbritannien har en skattesats på omkring 20% och 

en kanalisering omkring 90%. Danmark ska dock höja sin skatt till 28 

procent och det finns en oro att det kommer försämra den annars 

goda kanaliseringen på marknaden. Vi bedömer därför att en 

skattesats på mellan 18–25% är den nivå som regulatorer och bolag 

hittar en harmonisk balans mellan skatteintäkter och hög 

kanalisering. 

Reglerade marknader 

De reglerade europeiska marknader där LeoVegas har verksamhet är 

Sverige, Danmark, Malta, Storbritannien, Irland, Italien och Spanien.  

Därtill är bolaget verksamt i Tyskland, dels genom sin EU-licens, dels 

genom licens direkt i en tysk delstat.  

Den senaste informationen är att de tyska delstaterna är överens om 

att reglera marknaden på nationell nivå i slutet av 2021, vilket 

innebär stora möjligheter långsiktigt för LeoVegas. Hur det kortsiktig 

utvecklas är idag för svårt att uttala sig om. 

Malta ger låg skatt 

Därutöver har LeoVegas en europeisk spellicens att verka från Malta, 

där en stor del av drift och utveckling finns placerad. Det 

operationella arbetet utförs på Malta och på LeoVegas kontor på 

Malta sitter cirka 500 personer. Detsamma gäller de flesta andra 

webbaserade spelbolag, Härigenom kan bolagen verka inom hela 

EEC-området.  

Slutsatsen kring reglering 

Slutsatsen vi drar av siffrorna ovan är att det finns en någorlunda 

begränsad uppsida i hur högt regulatorer kan höja skattesatsen utan 

att förlora en hög kanalisering. Detta är något vi anser är betryggande 

ur ett lönsamhetsperspektiv för speloperatörer.  

Hög lönsamhet 

Trots de ökande regleringarna kan noteras att de spelbolag på 

Stockholmsbörsen vi analyserat förväntas ha en avkastning på eget 

kapital under 2020 på mellan 2 och 3 gånger börsens genomsnitt. 

Risken att spelbolagen skulle vara en överetablerad krisbransch 

framstår därför som väldigt låg enligt vår bedömning. 
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Finansiella nyckeltal 

LeoVegas har sedan 2014 visat på imponerande tillväxt, både vad 

gäller omsättning och lönsamhet. Detta är drivet av framgångsrika 

etableringar på strategiskt smarta marknader och effektiva 

marknadsföringsaktiviteter.  

Intäkter 

Likt grafen till höger visar ökade tillväxten kraftigt mellan 2014–

2018. Under 2019 avtog tillväxten något men summerades till drygt 

9%, detta skedde helt organiskt. Den lägre tillväxten än åren innan 

förklaras genom minskade marknadsföringskostnader, en svag 

utveckling i Storbritannien och regulatoriska utmaningar. Vi 

bedömer att LeoVegas historik talar sitt tydliga språk, bolaget har 

genererat en omsättningstillväxt om en CAGR över 70%. Den främsta 

orsaken till den starka tillväxten bedömer vi är bolagets förmåga att 

etablera sig framgångsrikt på nya marknader, en hög ROI på 

marknadsföringsaktiviteter och ett oerhört starkt varumärke inom 

Casino. Vi konstaterar att LeoVegas är ett av sektorns överlägset mest 

snabbväxande bolag i termer av historisk omsättningstillväxt. 

Vi bedömer att LeoVegas kommer fortsätta redovisa stark tillväxt 

under 2020 och över vår prognosperiod, drivet av fortsatt expansion 

av bolagets varumärken på snabbväxande marknader. Vi förväntar 

oss också en fortsatt stark tillväxt på den inhemska marknaden i 

Sverige. Ser vi till de spelskatter bolaget har betalat i Sverige under de 

första månaderna under innevarande år kan vi tydligt konstatera att 

LeoVegas är en av marknadens största aktörer, som dessutom vuxit 

kraftigt under föregående års regleringseffekt. Noterbart är att 

LeoVegas har betalat närmre 50% mer i skatt under april månad 2020 

jämfört mot 2019. Se tabell nedan.  
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Vi förväntar oss att omsättningstillväxten kommer stiga till en CAGR 

om 13,5% under åren 2020–2022, där vi estimerar att bolaget kan 

komma att omsätta runt 510 miljoner euro 2022. 

Lönsamhet 

LeoVegas rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) för det 

fjärde kvartalet 2019 summerades till 9,2 (8,1) miljoner euro, justerat 

för jämförelsestörande poster. Vilket resulterade i en ebitda- 

marginal om 10,6%, upp från 9,6% året innan. Samma siffror för 

helåret 2019 summerades till 44,2 miljoner euro, upp från 41,1 

miljoner under 2018. Den justerade ebitda-marginal om 12,4%. Vi 

noterar en förbättrad lönsamhetstrend under andra halvåret 2019. 

Denna trend fortsatte in i Q1 2020 där LeoVegas fortsatte redovisa en 

förbättrad lönsamhet då bolagets ebitda-marginal steg till drygt 10% 

under kvartalet, vilket är en förbättring om cirka 2%-enheter i årstakt. 

Vi förväntar oss att trenden är intakt över vår prognosperiod och vi 

estimerar att ebitda-marginalen stiger stegvis från dagens nivåer upp 

till 15,5% under 2022. Vilket är i linje med bolagets finansiella mål.  

Bolagets förmåga att genera avkastning på sitt investerade kapital 

(ROI), i form av marknadsföringsinvesteringar har varit 

imponerande, samtidigt som bolagets avkastning på sitt eget kapital 

(ROE) har varit bland de högsta i sektorn, och ca 3 gånger så högt som 

stockholmsbörsens snitt.  

Vi förväntar oss samtidigt att bolaget kommer förbättra 

rörelsemarginalen kraftigt under innevarande år, till ca strax under 

10 procent, något som förbättras till 11 procent år 2022.  

Kostnader 

En stor del av Igaming-sektorns kostnader kan hänföras till 

marknadsföring. Vi bedömer att LeoVegas kommer fortsätta ha 

relativt höga marknadsföringskostnader, mellan 30–33 procent av 

koncernens intäkter. Med bolagets historiska tillväxt och avkastning 

på investerat kapital så förväntas detta bidra till en fortsatt stark 

tillväxt. 

 

 

 

 

 

Lönsamheten förbättras 
Ebitda-prognoser 2017-2022p, meur 

 

Källa: Analysguiden, LeoVegas 

Rörelseresultatet i stigande trend 
Ebit-prognoser 2017-2022p, meur 
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Konsolidering 

Marknaden inom Igaming är oerhört fragmenterad över hela 

värdekedjan. Stora operatörer står för cirka 50–52% av de olika 

marknadernas totala omsättning, givetvis beroende på marknaden 

och dess reglering. Bland de största operatörerna i Europa ser vi 

bland annat svenska Kindred, brittiska Bet365, William Hill, och 888. 

Det senaste året har vi sett ett antal bolagsförvärv inom sektorn, både 

vad det gäller leverantörer och operatörer. Många operatörer ser det 

som ett bra sätt att förvärva sig in på ny marknad som står under 

reglering, så som när William Hill förvärvade Mr Green för att komma 

åt den svenska marknaden som var på väg in i reglering.  

Vi bedömer att konsolideringstrenden kommer fortsätta de närmaste 

åren i takt med att allt högre krav ställs från regulatorer och de små, 

främst operatörer, har svårt att uppnå lönsamhet. För LeoVegas 

innebär detta att genom en stark balansräkning finns utrymme för 

företagsförvärv, men likaså ser vi LeoVegas som en intressant 

uppköpskandidat med starka varumärken mot en tydlig nisch. 

Ägarbild 

Bolagets ägarbild är förhållandevis stabil med Vd och grundare, 

Gustaf Hagman som största ägare. Med ca 8% av röster och kapital. 

Det skapar incitament för att skapa aktieägarvärde. Gustaf är en av 

grundarna till bolaget och är således oerhört kunnig i bolaget. Utöver 

det finner vi bland annat investmentbolaget Öresund bland de största 

ägarna, samt C WorldWide Asset Management och de utländska 

fonderna TT international och Lombard Odier. 

 
Källa: LeoVegas, Analysguiden 

 

 

 

GRUNDAREN KVAR

Största aktieägarna, %

Gustaf Hagman 8,3%

Avanza Pension 6,9%

Torsten Söderberg med famil 4,1%

Robin Ramm-Ericson 3,7%

Investment AB Öresund 3,5%

Lombard odier Asset Management 2,7%

Nordnet Pensionsförsäkring 2,5%

TT International 2,4%

Pontus Hagnö 2,2%

C WordWide Asset Management 2,0%

Filip Engelbert 1,7%

Graffe Holding AB 1,6%

Erik Selin 1,5%

DNB Asset Management 1,3%

JP Morgan Asset Management 1,3%

Marknadsdynamik, UK 
Gamblingsektorn befinner sig i fortsatt konsolidering 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 
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Motiverat värde 

Vår värdering är mer optimistisk än marknadens. Företagets 

internationella expansion är imponerande. Fokuseringen på mobilen 

som kärna i spelsystemet bedömer vi också som mycket lyckad. 

Därtill är vår uppfattning att den internetbaserade spelsektorn 

successivt kommer att bli mer accepterad av politikerna i takt med att 

allt fler marknader blir reglerade och skattebelagda. Vi tror därför att 

det institutionella kapitalet återkommer till spelbolagen. 

Försäljningstillväxt 

Vi prognostiserar att försäljningstillväxten summeras till en CAGR 

om 13,5% per år fram till 2020–2022. Bolagets egna finansiella mål 

är att växa snabbare än den underliggande marknaden.  

Lönsamhet 

Vi förväntar oss ebitda-marginal som stegvis förbättras till 15,5% år 

2022. Vår prognos bygger på att bolaget fortsätter att vara 

framgångsrikt i att minska konstadsandelen och växa på lönsamma 

marknader, vilket årsrapporten för 2019 och Q1 2020 indikerar. Vi 

förväntar oss samtidigt att bolaget kommer förbättra 

rörelsemarginalen kraftigt under innevarande år, till nära 10 procent, 

något som förbättras till 11%under 2022. Vi prognostiserar en vinst 

per aktie om 3,3 kronor under 2020, samt ca 5,2 kronor år 2022. 

Med dessa förutsättningar får vi ett motiverat värde på 58 kronor per 

aktie. För prognosåret 2020 handlas bolaget till ett p/e-tal på cirka 15 

och en Ev/Ebitda på 8,9. Dessa nyckeltal är lägre än bolagets historik, 

men något som speglar jämförelsegruppen, bolagens produktmix och 

sektorn i sin helhet. För att bolaget ska nå dessa nivåer förväntar vi 

oss fortsatt hög tillväxt med förbättrad lönsamhet. 

 

Värdering mot peers
Nyckeltal för LeoVegas och ett urval jämförbara bolag

Bolag Enterprise 

value, 

mdkr

Land Kursutv, 

% 1 år

Kursutv, 

% 5 år

EV/sales 

2020p

EV/sales 

2021p

EV/ebitda 

2020p

EV/ebitda 

2021p

P/e 

2020p

P/e 

2021p

Dir. avk. 

2020p

Kindred 12 Sverige -24 -16 1,3 1,1 8,3 7,2 17,0 11,2 5,3

Betsson 8,4 Sverige -9 -30 1,4 1,2 6,5 5,9 11,5 10,2 4,2

888 7,0 England -14 -10 1,2 1,1 11,3 9,6 17,0 14,3 3,0

Enlabs 1,1 Sverige 12 1 2,6 1,8 16,4 7,6 22,3 9,5 0,0

Medel, jämförbolag 7,0 Sverige -9 -14 1,6 1,3 10,6 7,6 17,0 11,3 3,1

LeoVegas 5,2 Sverige 45 14 1,3 1,0 8,9 7,7 15,0 8,8 3,0

Källa: Refinitiv. Nyckeltalen bygger på analytikerkollektivets prognoser.

Prognoser & Nyckeltal, meur

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 327,8 356,1 405,9 458,7

Ebitdaresultat 41,6 49,5 58,9 68,3

Rörelseres. (ebit) 19,2 13 37 47

Resultat f. skatt 44,5 25 34 75

Nettoresultat 43,2 10 31 50

Vinst per aktie, euro 0,4 0,1 0,3 0,5

Utd. per aktie, kr 1,4 1,4 1,7 2,0

Omsättningstillväxt 51,0 8,6% 14,0% 14,0%

Ebitdamarginal 12,7 13,9% 14,5% 14,9%

Rörelsemarginal 5,8 3,6% 9,1% 10,1%

Nettoskuld/ebitda 3,4 3,4 3,4 3,4

P/e-tal 10,0 31,5 15,0 8,8

EV/ebitda 22,0 31,0 8,9 7,7

EV/omsättning 1,3 1,2 1,40 1,10

Direktavkastning 3,5 2,9% 3,0% 3,7%
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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. 

Analytikern Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga inte aktier i 

det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Jonatan Andersson 

 


