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UPPDRAGSANALYS 

Lågt värderat tillväxtbolag 

i snabbt växande marknad 

Bra operativ utveckling 

LeoVegas starka utveckling under Q2 avtog en aning under Q3 2020. 

Spelkoncernens intäkter växer med 1% i årstakt och uppgick till 88,9 

meur (88,2). Den organiska tillväxten i lokala valutor var svagt 

positivt om 2%. Sekventiellt minskar intäkterna med 18%. 

Koncernens största geografiska exponering, Norden, minskar 

intäkterna med 20% vilket förklaras av de temporära restriktionerna 

på den svenska marknaden. Regionen övriga Europa växer med 13% 

i årstakt, vilket i kombinationen med Övriga världen, som växte med 

21%, står för 65% av koncernens totala intäkter under Q3 2020.   

Rörelseresultatet för av- och nedskrivningar uppgick till 11,9 meur 

(12,7), motsvarande en ebitda-marginal om 13,4% (14,4). Samtidigt 

stabiliseras den justerade rörelsemarginalen kring 10% och uppgick 

under kvartalet till 10,4% (11,5). Tydligheten i bolagets ökade 

kostnadskontroll och skalbarhet fortsätter synliggöras med de 

senaste kvartalens höga lönsamhet.  

Stark guidning för Q4 – Marknader under reglering 

Exkluderat den starka tillväxten för antal nya deponerande- och 

antalet återkommande kunder noterar vi en stark inledningen av det 

fjärde kvartalet. Preliminära intäkter växer i oktober med höga 27%. 

Det ska tas i beaktande att den tyska marknaden, som stod för 17% 

av koncernens intäkter under Q3, har infört restriktioner från 15 

oktober. Vi förväntar oss att detta kommer ha en kortsiktigt negativ 

effekt på koncernens totala intäkter men öppna långsiktiga 

möjligheter över tid. Den tyska marknaden står inför reglering under 

2021 och har gentemot dessa förutsättningar infört ett antal 

restriktioner under övergångsperioden, bland annat genom att 

förbjuda allt livecasino.  

Hög underliggande tillväxt – Låg värdering 

I vår mening har LeoVegas fortsatt uppvisa en stabiliserad lönsamhet 

i ett marknadsklimat med stora variationer, bolagets förmåga att 

anpassa sin kostnadskostym och investeringstakt tyder på en god 

självinsikt. Spelkoncernens starka varumärken under hög 

spelupplevelse byggd på egenutvecklad teknik anser vi kommer gå 

vinnande ur den regleringsvåg som sker i sektorn. Trots en stark 

operativ utveckling är LeoVegas ett av sektorns lägst värderade bolag, 

vilket vi anser omotiverat. Vi behåller vår köprekommendation för 

bolagets aktie och justerar vår riktkurs till 56 kronor per aktie. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, meur

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 327,8 356,1 385,9 441,9

Ebitdaresultat 41,6 49,5 56,7 64,1

Just.Ebit 19,2 13 30 37

Resultat f. skatt 44,5 25 29 36

Nettoresultat 43,2 10 27 34

Vinst per aktie, euro 0,4 0,1 0,26 0,33

Utd. per aktie, kr 1,4 1,4 1,5 2,0

Omsättningstillväxt 51,0 8,6% 14,5% 14,5%

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

Rörelsemarginal 5,8 3,6% 7,8% 8,4%

Nettoskuld/ebitda 2,5 0,54 0 -0,1

P/e-tal 10,0 31,5 11,0 9,3

EV/ebitda 22,0 31,0 5,4 4,8

EV/omsättning 1,3 1,2 0,80 0,70

Direktavkastning 3,5 3,4% 3,7% 6,5%
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Investeringstes 

Störst i sin nisch – King of Casino 

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 globalt. 

 

Hög 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 tekniska plattform 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 inte 

reflekteras i dagens värdering. I Q3 annonserade också LeoVegas att 

Tyskland står för cirka 17% av de totala intäkterna. Det är en 

marknad som står inför reglering. Givet att även Nederländerna står 

inför en reglering är vår bedömning att LeoVegas inom en snar 

framtid är ett bolag med över 70% reglerade intäkter, vilket i vår 

mening förtjänar en högre multipel gentemot icke reglerade intäkter.  

 

Stark balansräkning–attraktiva nyckeltal 

Under 2020 förväntar vi oss att bolaget växer över 9% och når en 

omsättning runt 385 miljoner euro, med en rörelsemarginal på 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 eller återköp av egna aktier. 

 

Hög tillväxt till låg värdering 

Vi förväntar oss att LeoVegas kommer ha en CAGR om 14,5% mellan 

2021–2022 till en ebitda-marginal runt 14%. Vi bedömer att vinst per 

Accelererad tillväxt, 14,5% CAGR 
Total nettoomsättning koncernen 2017-2022p, meur 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 

Hög marknadstillväxt, CAGR 12% 
Europeiska Igaming-marknaden, mdr eur 

 

Källa: H2, Analysguiden 
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aktie växer till 0,34 eur under 2021. Vi justerar det motiverade värdet 

till 56 kronor, vilket indikerar en betydande uppsida från nuvarande 

aktiekurs om cirka 31,5 kronor. Det motiverade värdet ger ett p/e-tal 

om cirka 9,3 för prognosåret 2021 och en ev/ebitda-multipel om låga 

4,9 för samma år.   
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Q3-rapporten tyder på stabilitet 

Bra omsättning under hårda restriktioner 

Siffrorna för det tredje kvartalet var en bit under våra högt ställda 

förväntningar. Intäkterna i kvartalet uppgick till 88,9 meur (88,2), 

vilket summerar tillväxten till 1% i årstakt samt 2% organisk tillväxt i 

lokala valutor, således låg våra estimat cirka 15% under utfallet. Den 

svagare tillväxten q-q kan främst hänföras till en svag utveckling på 

geografiska marknader så som i Norden och Övriga Europa. I Sverige 

är det drivet av de tillfälliga restriktionerna som också förlängdes till 

juni 2021 och i Övriga Europa är det drivet av att samhällen öppnade 

upp mer under Q2 efter att ha varit i lockdown. LeoVegas har utöver 

restriktionerna valt att införa egna proaktiva åtgärder för att stärka 

spelarskyddet.  

I kvartalet fortsätter GoGoCasino i Sverige växa starkt samtidigt som 

varumärket lanserades på nya marknader, så som Finland. Bolaget 

själva belyser själva att den internationella expansionen fortlöper. 

LiveCsino.com fortsätter etablera sig på viktiga marknader, samtidigt 

som exkluderingen på den tyska marknaden från och med 15 oktober 

givetvis kortsiktigt på verkar tillväxtstrategin. Att LeoVegas fortsätter 

etablera nya varumärken på befintliga- och nya marknader ser vi som 

en central del i bolagets tillväxtstrategi och tillika som underlag i våra 

prognoser.  

Bra underliggande lönsamhet 

I vår initieringsanalys av LeoVegas tog vi upp bolagets möjligheter till 

lönsamhetsförbättringar efter ett år av hårda regleringar och 

marknadsanpassningar, med stora investeringar i compliance som 

drog ned resultatet. Det är därför inspirerande att vi fortsätter se en 

stabilisering vad gäller bolagets lönsamhet efter de engångseffekterna 

under Q2. 

Ebitda-resultatet under Q3 2020 uppgick till 11,9 meur (12,7) med 

en marginal på 13,4% (14,4). Det justerade rörelseresultatet uppgick 

till 9,2 meur (10,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,4% 

(11,5). Utfallet ebitda-marginalen är något lägre än våra prognoser 

om drygt 15%, den främsta förklaringen till det är att tillväxten inte 

infriade våra prognoser. Samtidigt tydliggör dessa siffror den 

skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell, lyckas omsättningen nå 

runt 100 meur per kvartal kan man ana en tydligt högre lönsamhet 

för koncernen. 

Vinst per aktie minskar under kvartalet till 0,04 eur (0,05). Vi noterar 

dessutom att marknadsföringskostnaderna fortsätter vara i linje med 

vår förväntan och inom spannet 30–36% av bolagets intäkter.  

Avtagande tillväxt Q-Q 
Total nettoomsättning koncernen Q1 2018-Q3 2020, meur 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 

Geografisk diversifiering 
Omsättning per geografi Q3 2020 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 

Skalbarheten fortsätter synas 
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Prognoser 

Stark underliggande affär 

Vi förväntar oss att LeoVegas kommer fortsätta ha en bra 

underliggande tillväxt kommande kvartal, drivet av den snabbt 

växande kundbasen i kombination av att nya varumärken går live på 

bolagets plattform. Bolagets intäkter växte med höga 27% i oktober, 

det ska dock belysas ass den tyska marknadens restriktioner i 

samband med kommande reglering trädde i kraft 15 oktober och 

förväntas ha en negativ kortsiktig effekt inför regleringen träder i 

kraft. Tyskland genererade ungefär 17% av koncernens totala intäkter 

under Q3. Restriktionerna med exkludering av livecasino, ett 

segment som stod för 16% av Leos intäkter under kvartalet bedömer 

vi kommer begränsa tillväxten kommande kvartal.   Vi modellerar en 

tillväxt om 10% i årstakt under Q4 2020 till en omsättning runt 96 

meur, vilket är en nedrevidering från våra tidigare estimat och 

förklaras av svåra visibilitet på den tyska marknaden. Vi bedömer att 

tillväxten främst kommer genereras från Övriga världen samt Övriga 

Europa, om än Tyskland förväntas begränsa tillväxten inom denna 

geografi. Norden och primärt den svenska marknaden förväntar vi 

oss fortsätter gå svagare i korrelation med de förlängda 

restriktionerna från regeringen vilket minskar spelarvärdet för 

enskilda spelare. Långsiktigt är dock denna utveckling något vi tror 

gynnar en stor aktör som LeoVegas. Bolaget fortsätter ha ett starkt 

inflöde av nya- och återkommande kunder, vilket är två av de 

viktigaste nyckeltalen för långsiktig tillväxten inom sektorn. 

Marginalerna etablerar sig på högre nivå 

Igaming-marknaden är och kommer förbli hårt pressad av utökade 

regleringar med utökade investeringar inom compliance som följd, 

likaså ökade skattekostnader. Under vår prognosperiod närmaste 

åren förväntar vi fortsatt stora investeringar inom regelefterlevnad 

för att fortsätta leverera konkurrenskraftiga kundupplevelser på 

reglerade marknader. Detta är något som påverkade bolagets 

lönsamhet över tid. Vi estimerar att bolagets ebitda-marginal 

kommer variera i spannet 12,5–15% de närmaste kvartalen med en 

förväntat topp under Q2 givet den starka tillväxten. Vi prognostiserar 

att bolaget kommer redovisa en rörelsemarginal omkring 9–11% 

under vår prognosperiod 2020–2022. Vi baserar denna lönsamhet på 

den goda kostnadskontroll koncernen har arbetat fram under de 

senaste 1,5 åren och bolagets förmåga att styra sina 

marknadsföringsinvesteringar för att uppnå hög ROI.  

Vid en tydligt ökad omsättning över tid bedömer vi att 

marginalpotentialen i bolaget är hög. Indikationen på den höga 

skalbarheten synliggjordes kraftigt under det andra kvartalet 2020. 

 

Kvartalsprognoser för Q4 2020-H1 

2021 
Total nettoomsättning koncernen Q1 2019-Q4 2020p, meur 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 

Ebitda-prognoser 
Ebitdaresultat, Meur (vänster) & ebitdaresultat (höger) 

 

Källa: LeoVegas, Analysguiden 
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Mindre justeringar i våra prognoser 

Helårsprognosen för 2020 justeras ned till en omsättning om ca 385 

meur, vilket skulle summera tillväxten till drygt 9%. För 2020–2021 

prognostiserar vi fortsatt CAGR om 14,5%, vilket skulle summera 

koncernens omsättning till cirka 506 meur 2022. Vi förväntar oss att 

den största tillväxtdrivaren kommer hänföras till bolagets etablering 

av nya varumärken på befintliga- och nya marknader, där vi har stor 

tilltro att LiveCasino.com är ett varumärke som tydligt kan bli en 

vinnare på den strukturella tillväxten inom Livecasino-segmentet, en 

marknad som förväntas växa omkring 16–20% kommande år. Vi 

förväntar oss att nettoeffekten av Covid-19-pandemin kommer bli 

nettopositivt för koncernen under kommande 12 månader då 

tillväxten i antalet kunder förväntas öka när spelare rör sig från 

landbaserat spel till online. På den negativa sidan ser vi att pandemin 

kan resultera i temporära restriktioner på lokala marknader, dessa 

beslut tas ofta snabbt och kan göra ett slagigt mellan kvartalen när 

bolaget måste anpassa sina marknadsföringsinvesteringar utefter nya 

förutsättningar.  

Bra lönsamhet närmaste åren 

Vi estimerar att den underliggande lönsamheten kommer förbli stabil 

för LeoVegas under vår prognosperiod. På den positiva sidan ser vi en 

tydlig skalbarhet i bolagets affärsmodell när tillväxten tilltar, vilket vi 

ser indikationer på de senaste två kvartalen. på den negativa sidan 

estimerar vi fortsatt ökade aktiviteter för regelefterlevnad, samt 

ökade skattekostnader.  

Vi prognostiserar att koncernens ebitda-marginal för Q4 fortsätter 

vara stabil och kommer in på 13%, vilket är i linje med Q3 men något 

under våra tidigare prognoser. Förutsättningarna ovan skulle genera 

ett ebitda-resultat omkring 56 meur för helåret 2020. För 

prognosperioden 2021–2022 förväntar vi oss en svagt förbättrad 

lönsamhet med en ebitda-marginal som centraliseras kring 14% 

samtidigt som rörelsemarginalen för koncernen fortsätter stabiliseras 

vid 10%. Utfallet skulle resultera i ett ebitda-resultat omkring 74 

meur vid utgången av 2022. Samma år skulle rörelseresultatet växa 

till cirka 50 meur.  
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Fokus på hållbart spelande  

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. 

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 

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.   

Risk för minskad kanalisering 

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 

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

hittar en harmonisk balans mellan skatteintäkter och hög 

kanalisering. 

Covid-19 pandemin har resulterat i att flertal marknader där 

LeoVegas är aktiva har satt in temporära åtgärder för att motverka 

problemspelande under krisen. De flesta av dessa åtgärder har under 

slutet av andra kvartalet dragits tillbaka.  

Vi anser därför det är underligt att Sverige, trots hård kritik, infört 

nya restriktioner främst riktat mot online-casino. Taket om en 

maxinsättning om 5 000 kronor per vecka samt en obligatorisk 

spelgräns i tid bedömer vi påverkar LeoVegas förhållande vis kraftigt 

på den inhemska marknaden i Sverige.. Noterbart är däremot att vi 
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bedömer att det finns än överhängande risk att den svenska 

marknaden kommer ha en sjunkande kanalisering när 

restriktionerna blir för tuffa och spelare söker sig utanför 

licenssystemet.  

Den oberoende analysfirman Copenhagen Economics menar på att 

konsekvenserna av de nya restriktionerna är att den oreglerade 

marknaden för onlinecasino kan öka till nära 50%, vilket är långt 

under myndigheternas mål om en kanalisering om 90% från 

reglerade aktörer.  
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Analys 

Som vi ser det har marknaden fortfarande har straffat LeoVegas aktie 

hårt på grund av de regulatoriska utmaningarna på den svenska 

marknaden och nu den tyska.  De senaste kvartalens operativa tillväxt 

på marknader utanför Norden imponerar, visserligen är Norden en 

viktig marknaden med cirka 35% av koncernens intäkter under Q3 

2020. Men den höga tillväxten för bolagets två övriga geografiska 

områden gör att vi bedömer att den Nordens bidrag kommer minska 

under kommande år och tillväxten från övriga geografier kommer 

bidra betydligt mer än utmaningarna på den inhemska marknaden. 

Samtidigt som Q3 2020 indikerade att kundtillväxten på utmanande 

marknader är stark medan spelarvärdet per individ minskar, vilket 

över tid är rimligt och långsiktigt bra. Således anser vi marknaden 

prisar in en för stor risk på dagens nivåer. Vi förväntar oss att övriga 

geografier kan komma att stå för 75% av de totala intäkterna under 

prognosåret 2021 och över 80% år 2022. Dessa marknader har 

generellt en något högre lönsamhet än den svenska marknaden, med 

det sagt finns det risker. Den nederländska- och tyska marknaden står 

inför reglering under kommande år, vilket kommer påverka 

LeoVegas, vilket Q3-rapporten indikerade.  

En fortsatt geografisk expansion med stark marknadsnärvaro i 

kombination med hög skalbarhet gör att marginalexpansionen i 

bolaget är inom räckhåll, något som tydligt bekräftas under Q2-Q3.  

Nya varumärken – en vinnande strategi 

LeoVegas har under de senaste fyra kvartalen fortsatt visa på en bra 

innovativ förmåga att generera- och etablera nya varumärken på 

befintliga- och nya marknader. Vi belyser ännu en gång varumärket 

LiveCasino.com samt GoGoCasino som två varumärken som kan 

driva tillväxten på kort- och medellångsikt för bolaget. De båda 

varumärkena prioriteras av bolagets fortsatta expansion.  

USA marknaden – En option 

I dagsläget bedriver inte LeoVegas någon verksamhet i USA med 

deras varumärken, bolaget har tidigare pratat om att vara- och förbli 

störst inom sin nisch på den europeiska marknaden, vilket i sig är en 

växande marknaden givet den digitala transformeringen från 

landbaserat spela till online. Med det sagt ser vi den amerikanska 

marknaden som en option i bolaget om och när denna marknad blir 

aktuell för bolaget. Enligt våra marknadsundersökningar är LeoVegas 

som varumärke ett av de högst uppsatta inom casino, vilket rimligtvis 

bör kunna etablera sig på amerikanska marknaden. Något som 

bolaget på senare tid har bekräftat. 

Den amerikanska marknaden står inför att reglera online-spel av 

casino och betting, varpå fler och fler stater öppnar upp Igaming. Den 

totala marknaden för sport och Casino förväntas växa till en bra bit 
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över 10 miljarder usd redan under 2024. Vilket i relation till den mer 

mogna marknaden i Europa indikerar en enormt stor 

marknadspotential för operatörer i USA. 

Stark balansräkning öppnar för förvärv 

LeoVegas fortsätter driva sin operativa verksamhet med starka 

finanser, bolaget har en kassa över 60 meur och de senaste kvartalens 

kassaflöden indikerar en bra operativ kassagenerering. Vi anser att 

bolaget nu kan stå redo för att återigen börja bedriva ökade tillväxt 

genom förvärv, efter en tid av integrering av tidigare förvärv och en 

bättre kostnadskontroll finns goda förutsättningar för 

strukturaffären för koncernen. Där vi bedömer att bolagets plattform 

skulle kunna gynna en medelstor operatör med lokalt starka 

varumärken på en växande marknad, troligtvis i Europa. Förvärv är 

ingenting vi har med i våra prognoser, men något som vi ser som en 

möjlig trigger i bolaget.  

Resultatet av en stark kassagenerering med en nettoskuld som betats 

av anser vi att det finns fler värdeskapande möjligheter för LeoVegas 

att allokera sitt kapital. Förvärv är som sagt ett alternativ, fortsatt 

förhöjd utdelning ett annat, återköp av egna aktier är ett tredje. Vilket 

vi bedömer skulle vara rimligt givet bolagets låga värdering i 

dagsläget. 

Kraftig värderingsrabatt  

När vi kikar på en relevant jämförelsegrupp, så kallade peers, till 

LeoVegas väljer vi att fokusera på mer renodlade operatörer inom 

Igaming. Noterbart är att LeoVegas fortsatt dras med en kraftig 

värderingsrabatt trots en stark operativ utveckling. Vi bedömer att 

detta kortsiktigt beror på att LeoVegass höga exponeringen mot den 

svenska marknaden.  

Omotiverad värderingsrabatt         
Nyckeltal för LeoVegas och relevanta jämförelsebolag för Igaming för operatörer.      

            
Bolag Enterprise 

value, 

Mdkr 

Land Kursutv, 

% 1 år 

Kursutv, 

% 3 år 

EV/sales 

2020p 

EV/sales 

2021p 

EV/ebitda 

2020p 

EV/ebitda 

2021p 

P/e 

2020p 

P/e 

2021p 

Bolag 

Kindred 13 Sverige 10 -20 1,32 1,2 6,6 6,5 14,8 11 Kindred 

Betsson 8,5 Sverige 43 4 1,4 1,3 5,9 5,5 10 10 Betsson 

888 13 England 50 -10 1,6 1,6 9,2 9,2 16 16,4 888 

Enlabs 2,5 Sverige 52 75 4,8 2,7 22,3 11,4 22 15,6 Enlabs 

Medel, jämförbolag 8,6 Sverige   2,3 1,7 7,2 7 15,7 13,3 

Medel, 

jämförbolag 

LeoVegas 3,1 Sverige   0,8 0,7 5,4 4,8 11 9,3 LeoVegas 
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Risker 

Regulatorisk förändring 

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

regulatoriska landskapet snabbt kan förändras. Regleringar av stora 

marknader så som sker i Sverige- på väg att ske i Tyskland och 

Nederländerna är bra för den långsiktiga miljön, både för spelaren 

och speloperatören. Men risken ligger mycket i att snabba beslut kan 

fattas från lokala regeringar som begränsar bolagens förmåga att 

anpassa sig kortsiktigt. Ett bra exempel är den tyska marknaden som 

över en natt exkluderade allt livecasino-spel online, vilket är ett stort 

segment för många Igaming-bolag, däribland LeoVegas.  

Hård konkurrens 

Igaming industrin har länge varit en oerhört lönsam affär. 

Konsekvensen av lönsamma blir ofta hård konkurrens, vilket sektorn 

präglas av. Det finns en hel drös av både små, medelstor och större 

operatörer 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 

Motiverat värde 

Vi estimerar att LeoVegas kommer omsätta cirka 386 meur under 

2020 med ett rörelseresultat om cirka 30 meur till en rörelsemarginal 

om nära 10%. Givet dessa antaganden handlas bolaget till attraktiva 

nyckeltal om ev/ebitda 5,4 och ev/sales 0,8. Vilket är klart lägre en 

sektorns snitt omkring 7,2 och 1,7 för samma nyckeltal.  

Det motiverade värdet justeras till 56 kronor i ett förhållandevis 

konservativ antagande. Det skulle resultera i ett p/e-tal om 16 för 

prognosåret 2021 samt en ev/ebitda-multipel om 8,7 för samma år. 

Med dessa antaganden skulle LeoVegas handlas i linje med relevanta 

jämförelsebolag. 

Den låga värdering ger utrymme för större uppsida vid starkare 

tillväxt eller högre lönsamhet än våra prognoser, ett värdeskapande 

förvärv skulle också möjliggöra en stor trigger för bolaget och dess 

aktie. 

 

 

  

Prognoser & Nyckeltal, meur

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 327,8 356,1 385,9 441,9

Ebitdaresultat 41,6 49,5 56,7 64,1

Just.Ebit 19,2 13 30 37

Resultat f. skatt 44,5 25 29 36

Nettoresultat 43,2 10 27 34

Vinst per aktie, euro 0,4 0,1 0,26 0,33

Utd. per aktie, kr 1,4 1,4 1,5 2,0

Omsättningstillväxt 51,0 8,6% 14,5% 14,5%

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

Rörelsemarginal 5,8 3,6% 7,8% 8,4%

Nettoskuld/ebitda 2,5 0,54 0 -0,1

P/e-tal 10,0 31,5 11,0 9,3

EV/ebitda 22,0 31,0 5,4 4,8

EV/omsättning 1,3 1,2 0,80 0,70

Direktavkastning 3,5 3,4% 3,7% 6,5%
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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 aktier i det 

analyserade bolaget. 
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