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UPPDRAGSANALYS 

Köpläge i undervärderat 

tillväxtcase  

Stabil start på året  

LeoVegas rapporterar ökade intäkter med 8 procent för det första 

kvartalet, vilket kom in totalt på 96,7 miljoner euro (89,4). Detta mot-

svarar en organisk tillväxt på åtta procent. Tillväxten är dock substan-

tiellt högre om Tyskland exkluderas och uppgår då till 19 procent. Det 

justerade EBITDA-resultatet landade på 10,9 miljoner euro, vilket 

motsvarar 11,3 procents marginal (10). Rörelseresultatet respektive 

det justerade rörelseresultatet blev 3,7 miljoner euro (2,2) och 8,2 

miljoner euro (6,3). Sammantaget inleder bolaget året stabilt, där bo-

laget lyckas uppvisa stabil tillväxt och bättre marginaler trots negativ 

regulatorisk påverkan från den tyska marknaden.  

Sporten i fokus med Expekt  

I mars tillkännagav bolaget att de förvärvat samtliga aktier i bolaget 

Expekt Nordics för en total köpeskilling om 5 miljoner euro. Under 

2020 uppgick nettospelomsättningen för bolaget till 6,9 miljoner euro 

med ett positivt resultat. Potentialen i förvärvet ligger dock snarare i 

den starka varumärkeskännedomen. Expekt grundades 1999 och har 

under en period varit en av de ledande aktörerna på den svenska spel-

marknaden. Förvärvet passar väl in i bolagets tillväxtambitioner inom 

sport, där vi står inför ett antal stora sporthändelser i närtid. Migre-

ringen av varumärket till den egna plattformen kommer ske i maj och 

vi ser god potential i att LeoVegas har de verktyg och tillgångar som 

krävs för att återigen etablera Expekt som en betydande spelare inom 

området.   

Egen spelstudio etablerad 

Bolaget tillkännagav därtill nyligen att LeoVegas har etablerat en egen 

spelstudio, Blue Guru Games, där bolaget har en 85 procentigt 

ägande. Detta kommer leda till större kontroll och flexibilitet i fram-

tagandet av nya spel och har samtidigt potential att skapa en ny in-

täktskälla till koncernen. Ambitionen är att lansera ett tjugotal spel 

de kommande två åren. Utöver att skapa ytterligare en intäktsström 

innebär detta att bolaget får möjlighet att kontrollera en större del av 

värdekedjan, vilket på sikt möjliggör marginalexpansion. Kvartalet 

innebar också en investering i bolaget SharedPlay, där man nu kon-

trollerar 25 procent av aktierna för 1,1 miljoner euro. SharedPlay till-

handahåller branschens första lösning för multiplayerläge i casino-

spel, en funktion med syftet att för att förhöja den sociala spelupple-

velsen.  
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Prognoser & Nyckeltal, meur

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 356,0 387,5 418,5 456,2

EBITDA 49,5 51,9 54,4 59,3

Rörelseres. (ebit) 12,7 22,8 29,3 31,9

Nettoresultat 9,6 19,3 25,7 27,7

Vinst per aktie, eur 0,09 0,19 0,25 0,27

Omsättningstillväxt 12,2% 8,8% 8,0% 9,0%

EBITDA-marginal 13,9% 13,4% 13,0% 13,0%

Rörelsemarginal 3,6% 5,9% 7,0% 7,0%

Vinstmarginal 3% 5% 6% 6%

P/E-tal 44,9 22,3 16,7 15,6

EV/ebit 34,3 19,1 14,9 13,7

P/S-tal 1,2 1,1 1,0 0,9

EV/omsättning 1,22 1,13 1,04 0,96
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Investeringstes 

Styrka i övriga marknaden överskuggas 

Den svaga utvecklingen på den tyska marknaden var tydlig även i 

guidningen för april, där en negativ tillväxt på 13 procent uppvisas. 

Rensat för Tyskland växte dock intäkterna 4 procent. Uppenbart är 

att Tyskland en tid framöver kommer fortsatt påverkas negativt. Vi 

ser det som högst troligt att myndigheter kommer adressera situat-

ionen och en vändning är tänkbar från sommaren. Vi tar dock fasta 

på den starka utvecklingen på resterande marknader, där bland annat 

Italien, Kanada och Spanien lyfts fram i rapporten. Dessa marknader 

har också låg online-andel, vilket innebär att det finns mycket tillväxt 

kvar att hämta. Tyskland står idag för endast 6 procent av intäkterna, 

vilket innebär att den ytterligare nedsidan här är låg.  

Fokus på sport har stor potential  

Med ett antal spännande sporthändelser på horisonten så ser ti-

mingen väl vald ut för att ökat fokus på sport från bolaget. Bolaget 

själva lyfter fram bland annat ishockey-VM, Champions League fina-

len, fotbolls-EM och inte minst sommar-OS i Tokyo i slutet av som-

maren. Även 2022 är fullspäckat med sport, med vinter-OS i Peking 

och både fotbolls-EM för damer samt herrarnas fotbolls-VM i Qatar. 

Sportsegmentet inom iGaming växer starkt och det tydligare fokuset, 

med Expekt-förvärvet, skapar spännande tillväxtmöjligheter framö-

ver.  

Stabil utvecklig i KPIer 

Nya deponerande kunder minskade under kvartalet fyra procent mot 

Q1 2020, men ökade sekventiellt med tre procent. Återkommande de-

ponerande kunder ökade däremot 25 procent jämfört med Q1 2020 

och uppgick till cirka 276 000 under första kvartalet. Övriga Europa 

står för största delen av koncernens NGR, med cirka 42 procent, trots 

en viss minskning på grund av den tyska marknadens nedgång. Sam-

mantaget ser siffrorna stabila ut och vi ser inga överraskningar här.  

Rabatt på lovande tillväxtbolag  

Kursreaktionen på bolagets kvartalsrapport var kraftig, där bolaget 

sjönk cirka 16 procent. Detta antas bero på guidningen för april, kom-

binerat med nedgången i den tyska marknaden. Vi ser reaktionen som 

en kraftig överreaktion som skapar tydlig rabatt i tillväxtbolaget Leo-

Vegas. Vi justerar våra prognoser för helåret marginellt men ser fort-

satt 60–62 kronor som ett motiverat värde, baserat på en DCF-värde-

ring och kompletterat med en relativ värdering. Bolaget går starkt på 

många spännande marknader, den tyska marknaden väntas vända 

och det ökade sportfokuset och den egna spelstudion ger nya spän-

nande möjligheter. Caset ser för oss fortsatt starkt ut.   

Övriga Europa största marknaden 
Nettospelintäkter uppdelat efter region, första kvartalet 2021.  

 

Källa: Bolag, Analysguiden 

Värdeskapade förvärv av Expekt  
Det nyligen tillkännagivna förvärvet av Expekt har stor pot-

ential att stärka bolagets strategiska fokus mot sportspel. 
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Ökat återkommande kunder 25%  
Återkommande deponerande kunder, RDC, Q1-2019 till Q1 

2021. Återkommande kunder ökade 25 procent jämfört med 

samma kvartal 2020.  
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Prognoser och värdering 

Nettoomsättning 

Vi antar fortsatt en stabilt hög omsättningstillväxt i LeoVegas över 

prognosperioden 2021–2025, där vi ser en genomsnittlig årlig till-

växttakt på kring 10 procent som tänkbar. Detta baseras på tillväxt-

takten för marknaden i stort och jämförbara konkurrenter och linjer 

i linje med hur casinobranschen i stort växer. Vi ställer ner tillväxtan-

tagandena för innevarande år marginellt, och räknar nu med en om-

sättning på helåret på 418,5 miljoner euro (434). Vi förväntar oss 

alltjämt en återhämtning andra halvåret i tyska marknaden och ser 

på sikt att skalbarheten i affären bäddar för ytterligare tillväxt.  

Kostnader 

De direkt varukostnaderna har senaste åren legat relativt stabilt kring 

19 procent av intäkterna och uppgick under fjolåret till 67,9 miljoner 

euro. Till detta tillkommer spelskatter, under fjolåret på 57,3 miljoner 

euro. Sammantaget resulterar detta i en bruttomarginal kring 68 pro-

cent, vilket vi antar som en baslinje under prognosperioden. Övriga 

operativa kostnader har senaste åren uppgått till kring 54 procent av 

intäkterna och ett bibehållet förhållande över prognos-perioden inne-

bär att operativa kostnader ökar kring 8 procent årligen. Detta inne-

bär i förlängningen en EBITDA-marginal kring 13 procent på sikt, i 

linje med de senaste åren, och en rörelse- respektive resultatsmargi-

nal på 7 och 6 procent.    

Värdering 

En DCF-värdering över prognosperioden 2021–2025 samt ett slut-

värde landar i ett motiverat värde på 61,9 kronor per aktie, på 12–24 

månaders sikt. Givet prognoserna för 2023 innebär detta en P/E vär-

dering på 10–11, vilket ser fullt rimligt ut i mot jämförbara bransch-

kollegor. Bolaget handlas i skrivande stund till låga multipeltal jäm-

fört med branschen i stort, vilket stärker vår syn att kursreaktionen 

skapat ett ännu mer attraktivt köpläge i bolaget.  

  

Genomsnittligt tillväxt 11 procent 
Omsättning 2019–2023, i miljoner euro.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Skalbar affärsmodell  
EBITDA- och rörelseresultat, 2019–2023, i miljoner euro.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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Risker 

Regulatoriska förändringar  

En av de största riskerna med en investering inom Igaming är att det 

regulatoriska landskapet snabbt kan förändras. Regleringar av stora 

marknader så som sker i Sverige och i Tyskland och Nederländerna 

är bra för den långsiktiga miljön, både för spelaren och speloperatö-

ren. Men risken ligger mycket i att snabba beslut kan fattas från lokala 

regeringar som begränsar bolagens förmåga att anpassa sig kortsik-

tigt. Ett bra exempel är den tyska marknaden som över en natt exklu-

derade allt livecasino-spel online, vilket är ett stort segment för 

många Igaming-bolag, däribland LeoVegas. Regleringen kan ta lång 

tid att implementera och tar inte myndigheter sitt ansvar att efterfölja 

regleringen så är risken stor att kanalisering blir låg och att fler an-

vändare vänder sig till oreglerade leverantörer. Regulatorisk efterlev-

nad innebär också risken för sanktioner och bötesförelägganden om 

bolaget skulle finnas bryta mot reglerna, vilket kan innebära höga bö-

tesbelopp.  

Hård konkurrens  

Igaming industrin har länge varit en oerhört lönsam affär. Konse-

kvensen av lönsamma blir ofta hård konkurrens, vilket sektorn 

präglas av. Det finns en stor mängd små, medelstora och större ope-

ratörer som erbjuder liknande tjänster som LeoVegas gör, på samma 

marknader. Givetvis kan en tuffare konkurrens i kombination med 

hårdare regleringar ha en negativ inverkan på bolagets långsiktiga 

lönsamhet.  

Förändrande användarbeteenden 

Under pandemin har omställningen från offline- till online-casinon 

accelererat snabbt och allt fler spelar nu på nätet, vilket gynnat Leo-

Vegas i stort. Mycket talar för att denna utveckling kommer fortsätta 

men det innebär även att bolaget kommer möta tuffa jämförelsetal de 

kommande perioderna till följd av starka kvartal under fjolåret. Vissa 

spekulerar även i att när nu pandemin avtar så kommer de branscher 

som i stort gynnats av att konsumenter befinner sig hemma möta tuf-

fare marknadsförhållanden på kort sikt. Å andra sidan existerar även 

risken att en utdragen pandemi kan innebära ytterligare inställda 

sportevenemang, något som hade drabbat bolaget hårt i samband 

med det förnyade fokuset på sport de kommande åren. 
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Om bolaget  

LeoVegas grundades år 2011 av Gustaf Hagman, nuvarande vd, och 

Robin Ramm-Ericsson. Bolaget är verksamt inom spelindustrin med 

ett särskilt fokus på mobilspel. Bolaget har sedan starten växt kraftigt 

och uppgår idag till 817 heltidsanställda och ytterligare ett trettiotal 

konsulter. LeoVegas har sitt huvudkontor i Stockholm och dotterbo-

laget LeoVegas Gaming Ltd. bedriver verksamheten på Malta. Bolaget 

börsnoterades 2016 på First North och handlas idag på Stockholms-

börsen Mid Cap lista. 

Den övergripande strategin för bolaget benämns ”Mobile First”, vilket 

i stort innebär ett tydlgit fokus på teknikutveckling och innovation in-

riktat mot mobila enheter. Idag ingår omkring 17 varumärken i kon-

cernen, en siffra som ökat snabbt de senaste åren. Näst på tur att in-

korporeras i koncernen är Expekt, som väntas stå färdig i juni.  

Koncernens största marknad är idag Europa, där övriga Europa (Nor-

den exkluderat) stod för 42 procent av nettospelintäkterna under 

första kvartalet. Därefter kommer de nordiska länderna på 38 procent 

och slutligen övriga världen på 20 procent. Nyckelmarknader som 

lyfts fram i senaste kvartalsrapporten är bland annat Italien, Kanada 

och Spanien med stark tillväxt. Sverige har en tid drabbats av hårdare 

regleringar men i mars kunde bolaget återigen uppvisa tillväxt på den 

marknaden. En potentiell framtidsmarknad lyfts fram som USA, där 

förutsättningarna för online spelande och förändrade regleringar 

öppnar upp en stor marknad. Inom spel är olika typer av casino-spel 

den enskilt största produkten, och Casino Classic stod i senaste kvar-

talet för 74 procent av bruttospelintäkterna. Sport står för 9 procent, 

en siffra som kan komma att öka i takt med att bolaget intensifierar 

sitt fokus mot sportspelsmarknaden. 

Bolaget har sedan sin start varit ett utpräglat tillväxtbolag och har 

vuxit kraftigt de senaste åren. Intäkterna har sedan 2014 ökat från 

141,4 miljoner euro årligen till 387,5 miljoner euro under 2020. Detta 

motsvarar en genomsnittlig tillväxt årligen på 29 procent. Bolaget har 

länge uppvisat god lönsamhet och rapporterade ett resultat per aktie 

för fjolåret på 0,18 euro. Tillväxtstrategin baseras på att expandera på 

reglerade marknader samt marknaden som inom kort kommer regle-

ras samt komplettera detta med strategiska värdeadderande förvärv. 

De långsiktiga finansiella målen är att uppvisa organisk tillväxt som 

överstiger marknadens i stort, en EBITDA-marginal över 15 procent 

(givet att intäkterna kommer från reglerade marknader), en skuld-

sättning som inte överstiger 1 gånger EBITDA samt slutligen att be-

tala ut 50 procent av nettoresultatet i utdelningar.  

 

 

 

King of Mobile Casino 
Bolagets långsiktiga ambition är att nå och befästa rollen som 

global marknadsledare inom mobilt kasinospel.   

 

Källa: Bolaget 

Växande portfölj av varumärken 
Idag ingår ungefär 17 varumärken i bolagets växande koncern, 

alla integrerade på samma tekniska plattform. Största varu-

märket är LeoVegas, med ett av industrins bredaste utbud av 

casinospel.  

 

 

 

 

 
 
 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Dubblerat intäkterna på fyra år  
Omsättning och rörelseresultat, 2016–2020, i miljoner euro.  

 

Källa: Bolaget  
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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. 
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