M

är ett teknikbolag som utvecklar
och förvaltar effektiva och skalbara
internetbaserade plattformar. Bolagets fokus har historiskt legat på
plattformen, myTaste – Ett nätverk
för matintresserade.
Bolagets
andra affärsområde, Shopello,
verkar inom prestationsbaserad
marknadsföring med fokus på
shopping. Under 2017 var intäktsfördelningen mellan de två
segmenten 44 och 56 procent för
myTast respektive Shopello. Just
nu ligger fokus på denna
shoppingsegmentet som skall växa
både organiskt och genom förvärv.
vände en negativ
omsättningstillväxt för koncernen
och tillväxten var 22 procent,
drivet av Shopello.
Under det gångna kvartalet
lanserades två nya produkter
under varumärket Vinklubben.
Även annonsnätverk/produkten
Smakligt! gick live med en
prestationsbaserad intäktsmodell.
Produkten körs i samarbete med

Icakurriren och Hemmets Journal.
De nya produkterna kan bli en tillväxtfaktor för myTaste-segmentet
under de kommande kvartalen.
visade tillväxt för
fjärde kvartalet på hela 110
procent inräknat förvärven som nu
konsoliderades i räkenskaperna. I
och med detta vände även den
sekventiellt negativa tillväxttrenden uppåt.
tillväxt i intäkter
inom båda segmenten nådde
bolaget inte upp till våra högt
ställda förväntningar. Detta höll
även tillbaka EBITDA-resultatet
som missade våra prognoser.
Samtidigt innehöll kvartalet icke
återkommande förvärvs- och omstruktureringskostnader om cirka
1,5 miljoner kronor.
Med detta justerar vi ner
helårsprognosen för intäkterna
under 2018. EBITDA-marginalerna hamnar trots det på avsevärt
förbättrade då på 19 procent för
helåret. Vi behåller vår rekommendation Köp.

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg
10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet,
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden
och tidigare genomförda prestationer.

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är
högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella
bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och
tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också
väsentliga kriterier.

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets
finansiella ställning.

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i
form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag.
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är
ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses
ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas
i aktiekursen.

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett
företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen.
Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna
risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning
av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

myTaste AB (koncernen eller bolaget) har haft ett antal tunga kvartal i
ryggen med fallande tillväxt och ökad förlust. Under det fjärde kvartalet
2017 gjordes dock tydliga framsteg. Som framgår i graf nedan vände både
myTaste-segmentet och Shopello-segmentet den negativa sekventiella (kv4
relativt kv3 2017) tillväxten.

Även om myTaste-segmentet hade negativ tillväxt relativt samma kvartal
föregående år var den sekventiella tillväxten positiv. Samtidigt skall också
noteras att det fjärde kvartalet mellan 2014 och 2016 också varit det årens
starkaste. Möjligen på grund av kampanjer etcetera i samband med
julhelgerna. Det stora hoppet för Shopello under det gångna kvartalet är
till stora delar hänförbart till förvärv (OutletSverige, Kampanjjakt i Sverige
AB och NextWeb 2357 AB) som konsoliderades med bolagets
räkenskaper under fjärde kvartalet.
Redovisat rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) landande
på positiva 0,3 miljoner kronor. Justerat för engångskostnader relaterade
till förvärv och omstrukturering var det 1,8 miljoner kronor, vilket
motsvarar en EBITDA-marginal om nästan 12 procent. Exkluderat
aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter generades ett EBITDA-resultat
om cirka minus 1,5 miljoner kronor. Justerat för engångsposter var
EBITDA-resultatet nära noll. Det är en klar förbättring relativt det tredje
kvartalet då motsvarande siffra var cirka minus 1,9 miljoner kronor.
Samtidigt skall nämnas att vi prognostiserar positiva EBITDA-resultat
exkluderat aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter redan under
innevarande kvartal. Det med anledning av förvärv.

Den goda tillväxten nådde dock inte upp till våra högt ställda
förväntningar. Omsättningen på helåret kom in drygt åtta procent under
våra förväntningar. Dock har utveckling gjorts av nya produkter som kan
driva tillväxten redan under innevarande kvartal.
Under det gångna kvartalet utvecklades två nya produkttyper under
varumärket Vinklubben. Den ena, Social Media Paket (SMP) möjliggör
för kunder att rikta marknadsföring via Facebook och Instagram mot av
bolaget filtrerade listor. Inkluderat i listorna är rimligtvis personer i rätt
ålder som besökt någon av bolagets sidor och visat intresse för vin. Denna
typ av riktad marknadsföring har i många fall visats effektiv i form av att
den genererar leads av hög kvalité. Det gynnar i sin tur både kunden och
bolaget.

Den andra produkten är SMS-marknadsföring. I databasen över
mottagare finns över 20 000 nummer vars ägare aktivt godkänt
mottagande av marknadsföring via SMS. Markandsföringskanalen, SMS,
har en mycket hög öppningsfrekvens relativt exempelvis e-post.
De två produkterna stärker Vinklubbens erbjudande och vi tror att dessa
två bör kunna bidra till ytterligare intäkter från varumärket som historisk
varit det framträdande under myTaste-segmentet. De båda produkterna
borde ganska enkelt också kunna slussas ut på andra varumärken, både
inom myTaste- och Shopello-segmentet.
Minst lika spännande är det nyligen lanserade annonsnätverket Smakligt!
i samarbete med välkända aktörer som Icakurriren och Hemmets Journal.
Smakligt! bygger på att exempelvis matproducenter kan köpa
annonsutrymmen för sina recept på bolagets nätverk av matrelaterade
hemsidor. Intäktsmodellen är prestationsbaserad vilket innebär att
annonsören endast betalar vid klick. Som bekant är en del av bolagets
strategi att övergå till just prestationsbaserad marknadsföring och detta är
ytterligare ett steg i den riktningen. Enligt bolagets ledning har de
hemsidor som ingår i nätverket över 500 000 besökare.
Till detta har en app har utvecklats för Kampanjjakt. Det kan skapa
lojalitet hos användarna av Kampanjjakt med push-notiser som håller
denne informerad.
Vidare har organisationen stärkts med Pontus Wiehager som var grundare
av OutletSverige. Pontus kommer att ha en ledande position i Shopellosegmentet. Det bör rimligtvis ge segmentet ett ökat fokus i sin ledning.

Bolaget har uppenbarligen förmågan att bygga sajter som lockar trafik och
återkommande användare. Dock har ledningen historiskt inte lyckats nå
lönsamhet i verksamheten då de satsat mycket på att bygga den tekniska
plattformen. Nu skall investeringar i den tekniska plattformen vara tagna
samtidigt som ledningen tidigare implementerat ett effektiviseringsprogram som antas spara cirka 2,4 miljoner kronor per år.
Förvärven med tillhörande intäktssynergier som nu antas börja realiseras
samt de nya produkterbjudandena skapar förväntningar på fortsatt tillväxt
i närtid. Tillväxten under 2018 är 52 procent. Utan förvärvs- och
omstruktureringsrelaterade kostnader förväntar vi oss ett positivt
EBITDA-resultat (exkluderat aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter)
redan under första kvartalet 2018.
På lång sikt är bolagets mål att ha en årlig omsättningstillväxt om 25
procent – med en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Nedan
följer våra intäktsprognoser för den prognostiserade perioden. Den
genomsnittliga tillväxten per år under den prognostiserade perioden
2018P till 2022P är antagen till drygt 17 procent, då exkluderat eventuella
kommande förvärv.
Med anledning av utfallet 2017 som var under vår prognos har vi justerat
ner intäktskurvan aningen.

Rörande lönsamhet är målet att kunna leverera en EBITDA-marginal om
minst 20 procent efter att annonserande och potentiella förvärv
konsoliderats i verksamheten och synergier realiserats till fullo. Bolagets
mål på kort sikt är att ett positivt operationellt kassaföre när de
annonserade förvärven är konsoliderade i verksamheten.
För helåret 2018 prognostiserar vi en EBITDA-marginal om 19 procent.
Denna stiger under de nästkommande åren som en effekt av skalbarheten
i affärsmodellen.

Potentiella ytterligare kommande förvärv till rätt multiplar är givetvis
värdeskapande för aktien givet att resultaten kan upprätthållas. Detta har
bolagets ledning insett vilket också utgör en stor del av strategin för att
skapa lönsamhet och aktievärde. Det inte orimligt att hävstångseffekten
på bolagets lönsamhet uppgår till storleksordningen 40 till 70 procent av
varje extra intäktskrona inom affiliate-verksamheterna.
myTastes styrelseordförande Fredrik Burvall har ett förflutet som vd för
Cherry-koncernen som byggt upp en struktur med flera olika delar i
näringskedjan runt spel baserat på en förvärvsstrategi. En av dessa är
prestationsbaserad marknadsföring där det förvärvade bolaget Game
Lounge har lyckats expandera och attrahera besök till både Cherry och
andra speloperatörers hemsidor. Fredrik har med detta god erfarenhet av
affiliateverksamhet och förvärv.
Samtidigt tror vi att bolaget kommer att vara mer återhållsamma med
ytterligare förvärv ett tag framöver till dess att de senaste är väl
integrerade och levererar resultat enligt plan. Således tar inte heller våra
prognoser någon hänsyn till ännu inte annonserade förvärv. Om
ytterligare förvärv annonseras förändras värderingen.

Jämförelsevärderingen med liknade börsnoterade bolag visas nedan.
Denna är baserat på jämförelsebolagens rullande 12 månaders EBITDAresultat. Den genomsnittliga EV/EBITDA-multipeln är sedan applicerad
på bolagets prognostiserade EBITDA-resultat år 2018. Det beräknade
aktievärdet är sedan nuvärdesberäknat.
Pris per aktie beräknas i denna modell till 8,0 kronor (8,8). Sänkningen är
en effekt av nedjusterade prognostiserade intäkter som också påverkar
EBITDA-resultatet i absoluta tal. EV/EBITDA-multiplarna har som snitt
kommit ner från 18,4x till 18,3x.

Genom att nuvärdesberäkna antagna kassaflöden med en
diskonteringsränta om 9,7 procent beräknas ett pris per aktie om 5,1
kronor (5,7).

Diskonteringsräntan är beräknad med en antagen långsiktig belåningsgrad
om 45 procent. Den riskfria räntan är satt till cirka en procent vilket
avspeglar räntan på den tio-åriga svenska statsobligationen. Den
förväntade avkastningen på marknadsportfölj är antagen till 6,5 procent.
Småbolagspremien är antagen till 3,8 procent. Detta i enlighet med PwC:s
” Riskpremien på den svenska aktiemarknaden” från mars 2017. Betat
uppskattas till 1,2. Vi har antagit att bolaget över tid lånar till en ränta
justerad för skatt om 5,5 procent.
Koncernens nettoskuld uppskattas till drygt nio miljoner kronor. Bland
bolaget skulder har vi inkluderat befintliga konvertibler som är ”out of the
money” och bör därför betraktas som en skuld.
På den extra bolagstämman i februari 2018 godkändes emittering av

ytterligare konvertibler till ett värde av knappt 12 miljoner kronor.
Erbjudandet är riktade till bolagets tre största ägare (vd Jonas Söderqvist
och COO Andereas Friis samt Henrik Kvick). Beslutet kommer att
förbättra bolagets finansiella ställning.

Sammantaget väljer vi att ta genomsnittet av de två metoderna och
applicera en rabatt om 15 (20) procent på detta genomsnitt med
anledning av avsaknaden av historik med den nya strategin. Vi hamnar då
på en sammanvägd och rabatterad riktkurs om 5,5 (5,8) kronor per aktie.
Givet aktuell kurs om 3,4 kronor skapas en potentiell uppsida om 62
procent.

Det finns ett antal faktorer som kan utgöra eller utgör risker för myTastekoncernens verksamhet.

Etablering av nya sajter sker fortlöpande. Konsumenter och speciellt
millennials (födda 1980 eller senare) utnyttjar internet för att hitta både
mötesplatser och de mest prisvärda varorna och tjänsterna. Utvecklingen
går mot en konsolidering på de flesta områden, där värdet att vara störst
och ledande blir allt viktigare. Jätten Catena Media sprider affärsriskerna
och har nyligen förvärvat en affiliateverksamhet inom lån. Även Cherrys
affiliateverksamhet, Game Lounge, breddar genom förvärv mot lån. Det
kommer inte att finnas plats för lika många sajter som nummer tre, fyra
och så vidare inom respektive segment är vår tes.

Trots att ett bolag som myTaste varit tidiga att lansera sajter inom olika
områden och också snabbt fått många unika besökare och användare har
detta inte resulterat i lika stora intäkter. Detta illustreras av att
Vinklubben dag är den enda sajten inom myTaste-segmentet som är
lönsam.

Dagens internetanvändare har högt ställda krav på en sajts användarevänlighet och totalupplevelsen den kan erbjuda. Värdet för koncernen
sitter i antalet unika besökare och deras besökstid där. Dessa kan lätt
förkortas om plattformen inte klarar att utvecklas med en hög teknisk
prestanda, vilket inkluderar den app som utvecklats för ändamålet. I så
fall kommer användarna sannolikt att surfa vidare till andra adresser på
webben.

E-handeln växer men konsumenternas inköp och därmed bolagets

intäkter tendera att öka i tider av högkonjunktur och minska när det blir
lågkonjunktur, precis som övriga inköp.

Google kan från tid till annan komma att ändra de algoritmer som styr
hur högt eller lågt en webbsajt placerar sig i en ranking. Detta styr i sin tur
trafiken av besökare till dessa sidor. För närvarande gynnas sajter med
egenproducerat och uppdaterat innehåll.

Bolagets kassa är begränsad och kan således inte med egna medel
finansiera fler större förvärv även om bolaget bör kunna göra liknande
förvärv som de nyligen kommunicerat. Således är bolaget i behov av
ytterligare externt kapital som ännu inte är säkrat vid betydligt större
förvärv.

myTaste AB grundades 2003 är ett teknikbolag vars verksamhet är byggt
kring utveckling och förvaltning av skalbara och automatiserade
internetbaserade plattformar. Dessa kommer i form av hemsidor samt
mobilapplikationer (appar).
Nyligen har bolagets inriktning flyttats mer mot affiliateverksamhet med
en prestationsbaserad intäktsmodell. Det innebär att intäkter erhålls
endast om säljaren lyckas konvertera det levererade ”leadet” (alltså
potentiella kunder) till faktiska kunder. Under denna intäktsmodell uteblir
intäkter för myTaste om säljaren misslyckas med att konvertera. Med
denna modell är det rimligtvis lättare för bolaget att bygga ett stort nätverk
av e-handelsbutiker.
Verksamheten är uppdelad i två separata affärsområden/segment med
olika varumärken. Se bild nedan:

myTaste-segmentet innefattar bland annat flaggskeppet med samma namn
som koncernen, myTaste. Plattformar under detta område kommer i form
av sajter och appar med innehåll anpassat för besökare med ett tydligt
mat- och vinintresse. Intäkter har hittills genererats av exempelvis
sponsrade artiklar, banners eller e-postutskick till sajternas medlemmar.

Det andra affärsområdet, Shopello-segmentet, är uppbyggt kring e-handel
och prestationsbaserad marknadsföring. Plattformarna under detta
segmentet kommer i form av hemsidor och appar. Segmentet består av
Shopello-sajten med egna och externa samarbetssajter samt andra
affiliatenätverk.
Som nämnts är bolagets plattformar i hög grad automatiserade och
därmed även skalbara i den mening att de kan etableras på nya
marknader till en begränsad kostnad. Det möjliggör alltså för en relativt
enkel och snabb etablering globalt. Bolaget har redan kommit en bit på
vägen. Exempelvis finns myTaste-sajten på 26 olika språk med användare
i 30 olika länder. Sajten Shopello har lanserats på de nordiska
marknaderna med internationella och lokala webbutiker och partners.

Affärsområdet myTaste inkluderar tre olika plattformar med tre
varumärken: (i) myTaste, (ii) Matklubben och (iii) Vinklubben.
Varumärken under affärsområdet myTaste är skilda nätverk för mat- och
vinintresserade där dessa kan ta del av och dela med sig av exempelvis
recept och tips eller annan relaterad information.

myTaste-plattformen (myTaste), som kommer i form av en hemsida samt
en mobilapplikation (app) har blivit ett av Europas största nätverk i sin
kategori – recept för matlagning. Webbsajten hade drygt 2,5 miljoner
unika besökare under juli 2017. Appen har laddats ner fem miljoner
gånger och hade cirka 350 000 unika besökare under juli 2017.
Som användare kan du ta del av andras recept samt lägga upp och dela
egna recept. Recepten är sökbara men även indelade i kategorier och
rankade efter popularitet. Plattformen är integrerad med andra sociala
nätverk som Facebook, Twitter, Snapchat och Instagram.
De mest aktiva författarna som förser nätverket med recept är bloggare.
När en användare klickar för att läsa mer om ett recept slussas denna
vidare till författarens egna blogg. Det skapar ett incitament för bloggaren
att ansluta till nätverket och plattformen kan således hållas uppdaterad
och relevant. myTaste har över 40 000 anslutna matbloggare.
Användarbasen kan således bibehållas och potentiellt även växa.
Bolaget har prioriterat användarvänlighet med syftet att främst vara en
attraktiv plattform för användarna. Detta för att bygga en stor bas av
användare (vilket i sig har ett värde). Annonsutrymmet har därför också
medvetet begränsats. Som nämnts bedömer dock bolagets ledning att
segmentet är självförsörjande (främst på grund av Vinklubben). Framöver
skissas på möjligheten att låta myTaste-plattformens besökare kunna köpa
ingredienser till sina maträtter till förmånliga priser hos olika
matvaruföretag (matkassar osv). Om detta blir fallet skapas nya
förutsättningar som vi inte modellerar för i vårt case.
Framöver ligger fokus för segmentet på att utveckla nya affärsmodeller,
ökade intäkter samt lönsamhet. Affiliateverksamhet med fokus på handel
av mat online är en potentiell affärsmöjlighet.
Samtidigt bedöms de allra största investeringarna i utveckling redan vara

tagna. Vi förväntar oss dock inte några större resultatbidrag från myTaste i
närtid vilket kan anses som en försiktig bedömning.

Under affärsområdet myTaste ligger även Matklubben och Vinklubben. År
2006 tog 203 Web Group (föregångare till dagens myTaste) över driften av
Matklubben. Liksom myTaste-sajten riktar Matklubben in sig på
matintresserade. Sajten har varit live sedan 1999 och har drygt en miljon
medlemmar och drygt hundra tusen recept (upplagda av medlemmarna).
Vinklubben samlar, på hemsidan och i appen, erbjudanden från Sveriges
största vinimportörer med Systembolaget i spetsen. Tips om allt från nya
produkter till tillfälliga erbjudanden och prissänkta viner lämnas här.
Denna sajt har visat sig bli den bäste resultatgenererande delen av
MyTaste-segmentet. Möjligen då plattformen har en tydlig nisch.

Shopello-segmentets verksamhet grundar sig i att hjälpa konsumenter och
företag att hitta rätt inom e-handelsutbytet. Affärsområdet bygger på
affiliateverksamhet – prestationsbaserad marknadsföring online med fokus
på shopping.
Nu när de stora investeringarna är gjorda i myTaste-plattformen och
ledningen bedömer att affärsområdet är självförsörjande har bolaget valt
att främst satsa på affiliateverksamheten under Shopello. Under
affärsområdet Shopello har bolaget samlat plattformarna Shopello,
Allaannonser, VeckansE, Kampanjjakt, Outlet Sverige, AlltidREA och
mktBuzz.

Shopello-sajten lanserade i Sverige 2010. 2014 öppnades sajten i Norge.
Cirka ett år senare lanserades sajten i Danmark och i början på andra
kvartalet 2017 kom sajten upp i Finland. Till sajterna har cirka 1 000
webbutiker anslutit sig.
Affärsmodellen bygger på att när besökaren söker efter och klickar på en
produkt slussas denne vidare till webbutiken där den potentiella kunden
kan köpa produkten. Om webbutiken konverterar den potentiella kunden
till en betalande kund erhåller bolaget en del av säljarens vinst – enligt en
prestationsbaserad intäktsmodell.
Bilden nedan avser illustrera flödet av besökare samt hur dessa kan
generera intäkter för myTaste i affiliateverksamheten:

Webbutikerna lägger upp sina produktlistor via Shopellos öppna API.
Biblioteket med produktlistor synliggörs sedan per automatik på Shopellosajten. Som framgår i bilden ovan kan även externa partnersajter och
andra affiliatenätverk komma åt biblioteket. På så sätt kan andra liknande

verksamheter använda Shopellos bibliotek med produktlistor i sina egna
tjänster inom e-handel.
Som framgår av bilden nedan delar myTaste alltså med sig av
produktlistorna. Som betalning delar myTaste på samarbetspartnernas
ersättning från webbutiken. Med andra ord varierar intäkterna beroende
på vilken affiliateverksamhet (extern eller intern) som köparen hos
webbutiken slussas vidare genom.
Syftet med bilden nedan är att illustrera flödet av produkter och hur
nätverk skapas genom dessa:

Veckans E, mktBUZZ och Allaannonser är ytterligare två varumärken
under affärsområdet Shopello.
VeckansE konverterar tidigare fysiska reklamblad som förr delades ut i
brevlådorna i digitalt format. Intäktsmodellen är prestationsbaserad i den
bemärkelsen att bolaget tar betalt per visning av reklambladet. I skrivande
stund finns tolv reklamblad från bland annat Rusta och Bauhaus. Lokala
reklamblad finns för Citi Gross och Coop. Produkten befinner sig i en
tidig fas och ännu finns inga större intäkter via VeckansE.
Mkt.buzz är en app där besökaren kan ta del av vad som sägs och skrivs
om aktier. Detta är ett mindre projekt till vilket inga resurser är allokerade
i dagsläget.
Allaannonser-sajten var grundarna till myTastes första projekt och
lanserades 2003. I dag har Allaannonser-sajten samlat produktlistorna
från Shopellos API samt även indexerat annonser från ytterligare cirka
100 olika svenska online-baserade annonsmarknader och webhandlare,
inkluderat Findiq och Blocket.

Med full gas framåt är ambitionen att Shopello via förvärv ska ta upp
kampen om shoppingsugna besökarna med spelare som Price Runner.
Exempel som Price Runner eller Prisjakt har dock främst besökare som i
stora drag sedan tidigare bestämt sig för en specifik produkt – och är
därför också bara ute efter att hitta den webbutiken med det absolut lägsta
priset (ofta inom TV, elektronik och datasegmentet). Redan prispressade
produkter har lägre vinstmarginal och därmed också en mindre kaka att
dela med sig av. Därför avser bolaget att nischa sig mot besökare som
sedan tidigare inte bestämt sig för exakt vilken produkt de skall köpa. Då
dessa produkter inte är lika prispressade är också webbutikens marginaler

rimligtvis högre - och webbutikerna kan därmed ge en större summa i
ersättning till förmedlaren.
Den här nischen domineras av mindre aktörer. Här är bolagets strategi att
förvärva till köpeskillingar om vanligtvis tre till fem gånger vinst efter skatt
med finansieringskostnader som understiger resultatbidraget. Genom att
konsolidera verksamheterna under ett och samma tak kan synergier
skapas, dels på intäktssidan men även för kostnader i form av bättre avtal
med webbutikerna och övriga samarbetspartners. Vidare att myTaste
kompetens kan förbättra produkterna och exempelvis skapa appar.
Catena Media har lyckats väl med en liknande strategi men med fokus på
iGaming. Detta är en inspiration för Shopello i deras strävan att leda
konsolideringen inom sin sektor.
Kampanjjakt-sajten förmedlar rabattkoder och har tidigare drivits i
samarbete med Expressen (www.rabattkoder.expressen.se). Samarbetet
fortlöper under en avtalad tid om tre år men ytterligare en inlåsningseffekt
för Expressen och där myTaste äger innehållet. MyTaste bör också kunna
skala produkten framöver i andra länder.

I augusti 2017 meddelades om förvärvet av Next Web 2357 AB som äger
AlltidREA-sajten. Denna visar prissänkta produkter och påminner om
Allaannonser. AlltidREA har samlat produktlistor från Shopellos API och
användaren slussas vidare till samarbetspartner för slutförande av köpet.

I början av oktober 2017 tillkännagavs avsikten om ytterligare ett förvärv,
av Outletsverige (www.outletsverige.se) som har en plattform med över 50
anslutna e-handelsbutiker. Fokus ligger på rabatterade produkter.
Grundaren Pontus Wiehager kommer att ingå i Shopellos ledningsgrupp.
Denna produkt bör också framöver gå att skala i närliggande länder.
Liksom Kampanjjakt kommer OutletSverige att börja lansera sajter
utanför Sverige, till en början i Norden.

Globalt omsatte den digitala marknadsföringsbranschen cirka 160
miljarder USD 2015. Siffran ökade till cirka 200 miljarder USD 2016.
Enligt data presenterad av Statista förväntas marknaden växa till nästan
340 miljarder USD 2020.

myTaste-sajten konkurrerar med andra digitala marknadsföringskanaler
som Facebook och Instagram. Tre av de fem vanligaste
annonseringsformerna är numera kopplade till sociala medier.

Grafen nedan visar hur svenska butiker använder internetmarknadsföring.
Till exempel använde 83 procent av de tillfrågade Facebook för
marknadsföring.

E-handeln har inte ökat lika snabbt i Sverige som i exempelvis USA. Det
syns på fastighetsmarknaden, där omkring en tredjedel av de amerikanska
köpcentrumen redan har fått konverteras till annan användning som en
följd av e-handelns framfart. Dock skall noteras att nyetableringstempot
för köpcentrum har avtagit markant i Sverige de senaste åren.
Trenden i Sverige är ändå väldigt tydlig. E-handeln växte med 16 procent
under 2016 enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) Research. Den
siffran är dessutom en underskattning av den totala tillväxten för online
shoppingen, eftersom en del av konsumenternas inköp går till utländska
butiker. Det gäller främst inom segmenten media (här handlar svenska
konsumenter mest från USA), hemelektronik (Kina); kläder och skor
(Storbritannien) samt tillbehör till bil, båt och MC (Tyskland).
Den svenska e-handeln omsatte 58 miljarder kronor 2016 och väntas
enligt HUI:s analytiker växa med 17 procent till 68 miljarder kronor 2017.
De två största varusegmenten inom svensk e-handel år 2016 var
elektronik med drygt 12 miljarder kronor, följt av kläder & skor med
omkring 9 miljarder kronor. Dessa segment samt ytterligare några är
också där konsumenter oftast använder internet som spaningskanal inför
slutliga inköp i fysiska butiker.
E-handelns andel av den totala detaljhandeln i Sverige har ökat från 3,9
procent 2010 till 7,7 procent år 2016. I år (2017) väntas andelen öka till
8,8 procent av totalmarknaden enligt HUI Research. Cirka 13,6 procent
av detaljhandeln med sällanköpsvaror 2016 gjordes online, medan siffran
ligger under genomsnittet för dagligvaror.
Nedan visas den totalt omsättning i Sverige inom e-handeln.

Shopello konkurrerar om potentiella besökare med väletablerade spelare

som Price Runner och Prisjakt (dock som tidigare bara inom vissa
segment eller varugrupper). Ytterligare en konkurrent är de fysiska
butikerna.

Jonas Söderqvist, född 1984, var med och grundade myTaste-koncernen.

Andereas Friis, född 1984. Även han grundaren till nuvarande koncern.

Fredrik Burvall, född 1972. Tidigare finanschef och VD för Cherrykoncernen. Idag konsult med olika styrelseuppdrag.

Jonas Söderqvist och Andereas Friis (se ovan).
Rikard Vikström, född 1985 är vd och grundare till Polar Bear Group som
investerar i bolag i den internet-teknologiska branschen. Rikard har även
varit med att bygga upp IT-säkerhetsbolaget Stay Secure.
Joakim Båge, född 1976 har bred internationell erfarenhet av att bygga
strategier inom media och underhåll. Joakim är CMO och medgrundare
till Rotor Media Group och har tidigare jobbat på bland annat Dagens
Industri och TV4 Ekonominyheterna.
Patrik Christiansen, född 1976, har bred erfarenhet från
inventeringsverksamhet, dels genom Private Equity-bolaget Christiansen
Stenstierna AB. Patrik har styrelseposter inom flertalet av innehaven.
Vidare är Patric medgrundare till Visual Conference Group.

Tabell nedan visar de tio största ägarna per den 31 december 2017. De tre
största ägarna har minskat sin ägarandel i aktien efter emissionen.
Samtidigt har Styrelseordförande Fredrik Burvall tagit plats bland de tio
största ägarna.

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl
Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser.
Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities
bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera
informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas
som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst
finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som
uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan
person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska
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.
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i
Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States
Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana
personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska
personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller
författning.
Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål
för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende.

