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Ny vertikal för 
fortsatt tillväxt 

 

Net Gaming Europe (bolaget) har två olika affärsområden varav affiliate-

segmentet är det dominerande. Under 2017 var bidraget ~94,5% av totala 

nettointäkter om ~169,4 MSEK. Resterande 5,5% kom från operatörs-segmentet.  

Nettoomsättning på helåret var under vår prognos och förklaras delvis av en 

fortsatt svag operatörsverksamhet och en aningen svagare organisk tillväxt för 

affiliate-segmentet än väntat. Detta hade fick även utslag på EBITDA-resultatet 

som var under vår prognos. Under det fjärde kvartalet landade omsättningen på 

~46 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om ~30% relativt samma kvartal 

föregående år. Den organiska tillväxten var ~12% och bolaget fortsätter växa i en 

takt över markanden. Den sekventiella tillväxten var ~13%. EBITDA-marginalen 

för kvartalet landade på ~60% exkluderat övriga rörelseintäkter vilket också 

motsvarar en tillväxt i EBITDA resultatet med ~59,4% exkl. övriga intäkter.   

Två förvärv presenterades under 2017 års sista kvartal. Det ena inom paid 

media, vilket bolaget avser satsa på framledes. Dels för att kunna generera bättre 

resultat i absoluta tal men även för att kunna fortsätta leverera hög kvalité på de 

leads som genereras. Marknadsföringskostnaderna kommer dock rimligtvis att 

stiga vilket i så fall kommer leda till reducerade marginaler. Vidare har 

nyckelpersoner anställts för att leda lansering av nya affärer och produkter, 

däribland inom betting (vadslagning, främst sport) – den största vertikalen inom 

iGaming. Bolaget har även reducerat sina räntekostnader markant, samtidigt 

som ytterligare utrymme finns för att lånefinansiera eventuella förvärv. Med ett 

bra år i ryggen och strategi som fokuserar på hög kvalité och tillväxt inom nya 

vertikaler är vi fortsatt positiva till bolaget.  

Utfall och prognoser, Base case. EBITDA beräknat exkl. övriga rörelseintäkter 

            

MSEK 2016 2017 2018P 2019P 2020P 

Totala nettointäkter 48,9 169,4 190,2 218,5 234,0 

EBITDA 14,6 102,8 107,4 121,8 130,5 

EBITDA-marginal 29,9% 60,7% 56,5% 55,7% 55,8% 

Implicit EV/Sales 26,2x 7,6x 6,7x 5,9x 5,5x 

Implicit EV/EBITDA 87,4x 12,4x 11,9x 10,5x 9,8x 

Source: Net Gaming Europe and Jarl Securities 
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Datum: 27 februari 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities  

  

Företagsnamn: Net Gaming Europe AB 

Lista: AKTIETORGET 

Vd: Marcus Teilman 

Styrelseordförande: Henrik Kvick 

Market Cap, MSEK: 671 

Free float: 31% 

P/E, TTM: 127,2x 

P/B, Senast KV: 29,5x 

EV/Sales, RTM: 2,6x 

EV/EBITDA, RTM: 4,5x 

Direktavkastning: - 

Källa: Thomson Reuters 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Under de fyra gångna kvartalen har bolaget 

med nuvarande struktur visat upp en stark 

organisk tillväxt väl över marknaden. 

 

Affiliate-segmentet avser lansera produkter 

inom betting. Nyckelpersoner är rekryterade 

samtidigt som VM fotboll går av stapeln i juni 

2018. Bolaget har dock inte kommunicerat 

när kring tidpunkt för lansering. 

 

Bolaget har utrymme att genom lån agera 

på potentiella förvärvsmöjligheter.  

 

Operatorsverksamheten kan addera värden 

om skutan vänds. 

  

Svagheter och 

risker: 

Operatörsverksamheten har negativ tillväxt. 

Resultat tynger koncernens marginalerna 

aningen. 

 

Med satsningen inom Paid Media och 

betting är det inte orimligt att marginalerna 

kommer ner under de kommande kvartalen.    

 

Motsvarande cirka 7,4M aktier finns utestå-

ende i deep-in-the-money konvertibler. 

Inlösen av dessa kan skapa temporära 

säljtryck. 

 

  

Värdering: Bear Base Bull 

 11,8 kr 12,7 kr 13,5 kr 

Senast: 10,6 kr   

 

Source: Thomson Reuters and Jarl Securities 
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 Temperatur 

Ledning  

 

Koncernchef Marcus Teilman har varit aktiv inom 

bolaget sedan 2005 och tillträdde vd-posten 2012. 

Dessförinnan var han bolagets CFO. Marcus har 

således väl kännedom om både bolaget och 

marknaden. 

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. 

Ägare  

 

Styrelseordförande Henrik Kvick är bolagets största 

ägare med en ägarandel om 69 procent. Det ökar hans 

finansiella incitament att agera i aktieägarnas intresse.  

Bland de tio största ägarna återfinns flera professionella 

investerarfonder. 

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. Lång-siktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget har en mycket låg soliditet om tre procent men 

samtidigt en hälsosam nettoskuld/ EBITDA (exkluderat 

spelskulder). 

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 under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Potentialen är stor med en uppsida om cirka 53 procent. 

Marknaden konsoliderar och bolaget avser att växa 

organiskt men även genom förvärv. Detta kan addera 

ytterligare till de redan höga marginalerna.    

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 fram-

tidsutsikter 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. 

Risk  

 

Google kan sätta käppar i hjulen genom beslut som 

tvingar bolaget att ändra strategi. Konkurrensen är hård 

och prissättningen relativt transparant vilket på sikt kan 

leda till prispress. Vidare har bolaget motsvarande cirka 

7,1 miljoner aktier utestående i deep-in-the-money 

konvertibler. Inlösen av dessa kan skapa temporära 

säljtryck. 

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. 
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Intressanta utsikter för året 2018 
Net Gaming Europe AB (bolaget, koncernen, NG eller Net Gaming) är ett bolag 

aktiva inom iGaming – spel online. Bolagets nettointäkter för 2017 landade på 

~169,4 MSEK. Den stora majoriteten av intäkterna är främst hänförbara till 

affiliateverksamhet som under 2017 bidrog med ~94,5% av de totala intäkterna. 

Affärssegmentets kunder består i dag främst av speloperatörer.  

2018 kan bli ett mycket intressant år med en tydlig plan för att låta affiliate-

verksamhet fortsätta växa till höga vinster. Som en del av denna plan har fokus 

ökat på att leverera hög kvalité på sina leads. Det för hållbar tillväxt över tid.  

För att säkerställa en hög kvalité på sina tjänster satsar NG på att utveckla 

verksamheten inom Paid Media – köpta annonsutrymmen på Google, Facebook 

eller liknande. Genom att ur olika perspektiv optimera denna marknadsförings-

strategi kan bolaget leda in ”rätt” personer till sina sajter för att sedan slussa dessa 

vidare till kunderna (läs exempelvis speloperatörer).  

Med hög kvalité syftar vi på förmågan att slussa vidare spelare med hög 

sannolikhet för konvertering och med hög lojalitet samt som spelar för stora 

summor pengar. Vi bedömer att det är helt rätt att öka fokus på att kunna leverera 

högkvalitativa leads. Affiliate-marknadsföring är en stor utgift för speloperatörer 

och flertalet ser över sina möjligheter att reducera denna kostnad. Rimligtvis är 

affiliate-bolag som kan leverera högst kvalité på sina leads de som blir kvar, de 

andra sållas bort. Samtidigt skall noteras att Paid Media generellt har lägre 

marginaler. Det kommer i sin tur reducera koncernens marginaler.   

Minst lika intressant är satsningen och lanseringen av produkter inom den för 

bolaget nya vertikalen, sports betting. Betting är den största vertikalen inom 

iGaming i termer av GGR. Således kan denna vertikal bli en bidragande faktor till 

framtida tillväxt. Bolaget har stärkt upp organisationen med nyckelpersoner som 

skall driva satsningen. Bolaget har inte själva gått ut med när sajter kan lanseras. 

Dock utgår vi ifrån att sajter är upp och snurrar i samband med VM i fotboll som 

sätter igång i juni 2018. 

Parallellt med den satsning som pågår inom organisationen söker bolaget 

förvärvsmöjligheter inom affiliate-rymden. Då främst dels inom paid media och dels 

inom sportsbetting. Bolaget har ytterligare utrymme att belåna sig för att finansiera 

potentiella förvärv. Förvärv är en mycket intressant strategi för att växa. Det då en 

stor del av varje extra krona på intäktsräden trillar ner i sista raden i resultat-

räkningen. Samtidigt är det viktigt att personalen som driver de potentiella 

förvärvsobjekten behålls inom organisationen.  

2017 och det fjärde kvartalet 
2017 var ett bra för Net Gaming med en väl genomförd integration av HLM vilket 

påvisas av en stark organisk tillväxt. Nettoomsättning på helåret kom in på ~169 

MSEK med en organisk tillväxt om ~14%. Inkluderat förvärv var siffran ~246%. 

Rörelseresultatet exkluderat övriga rörelsekostnader landade på ~101 MSEK, vilket 

motsvarar en EBITDA-marginal om ~60%. 

 

 

 

Bolagets underliggande marknad, iGaming eller 
spel online, spås en genomsnittlig tillväxt per år 
om ~6,7% fram till 2022 till. (Källa: H2 
Gambling Capital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGR = Gross Gaming Revenues = Insats minus 
vinst 
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De totala redovisade nettointäkter på kvartalet var ~45,6 MSEK. ~96,8% av 

intäkterna kom från affiliate-benet. Den organiska tillväxten var ~12% på 

koncernnivå. Inkluderat förvärv uppgick tillväxten till ~30%, relativt samma kvartal 

föregående år.  

Graf nedan visar kvartalsvisa intäkter för både affiliate- och operatörs-

verksamheten. Som framgår var det fjärde kvartalet bolagets bästa sedan 

konsolideringen av HLM under fjärde kvartalet 2016. Trots det var intäkterna på 

kvartalet aningen (~3,5%) under våra förväntningar. Affiliate-verksamheten drev på 

tillväxten medan operatörsverksamheten fortsätter att befinna sig i en negativ 

tillväxttrend. 

Kvartalsvisa intäkter 

 

Källa: Net Gaming Europe och Jarl Securities 

 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) på 27,6 MSEK, då 

exkluderat övriga rörelseintäkter. 27,6 MSEK motsvarar en EBITDA-marginal om 

~60,5%. I termer av kronor och ören var även kvartalets EBITDA-resultatet rekord 

sedan konsolideringen av HLM. Dock, med lägre intäkter än väntat var även 

EBITDA-resultatet ~6,2% under vår förväntan. Nedan visas kvartalsvisa EBITDA-

resultat.  

Kvartalsvisa EBITDA-resultat 

 

Källa: Net Gaming Europe och Jarl Securities 
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Prognoser 
En samanställning av historiska och prognostiserade intäkter och EBITDA-resultat 

får helåren 2016 – 2020 på koncernnivå presenteras i tabell nedan.  

Utfall, prognoser och justering sedan senast publicerad analys 

              
  2016 2017 2018P 2019P 2020P   

Intäkter affiliateverksamhet 31 160 183 212 227   
Intäkter, operatörsverksamhet 18 9 7 7 7   

Totala intäkter 49 169 190 218 234   
Tillväxt - 246,5% 12,1% 14,9% 7,1%   

Justering  - - -3% 2% 8%   
EBITDA-resultat 15 103 107 122 131   

EBITDA-marginal 30% 61% 56% 56% 56%   
Justering, procentenheter - - -4% -2% -2%   

EBITDA räknat exkluderat övriga rörelseintäkter. Källa: Jarl Securities 

 

Den organiska tillväxten under andra och tredje kvartalet 2017 uppgick till ~25% 

respektive ~15%. I det fjärde var som tidigare nämnts motsvarande siffra ~12%. 

Den organiska tillväxten är i en fallande trend mellan kvartalen. Åter var det poker-

vertikalen och operatörsverksamheten som hämmade tillväxten.  

Operatörsverksamheten har under de senaste fyra kvartalen backat, i snitt med 

~48%, relativt samma period föregående år. NG:s har tidigare kommunicerat om 

åtgärder i form av att en ny intern avdelning för att snabbt kunna lansera nya 

produkter på sajterna sats upp. Dock har dessa inte någon effekt under fjärde 

kvartalet. Samtidigt skall noteras att det finns uppsida om bolaget lyckas vända 

trenden och åter få igång omsättningen.  

Med den organiska tillväxten är i en fallande trend och operatörsverksamheten 

visar inga tecken på att en vändning ligger i närtid. På den positiva sidan har vi 

Paid Media och betting-vertikalen. VM i fotboll börjar i juni 2018, vilket bör kunna 

underlätta lanseringen. Vi modellerar därför också med att intäkter från betting-

sajterna börjar synas redan under andra halvan av 2018. Sammantaget har vi 

justerat ner prognoserna på helåret 2018 med ~3%.  

Med ytterligare en vertikal i portföljen av affiliate-sajter har vi tagit upp intäkterna 

med ~2% och ~8% för 2019 respektive 2020 relativt förra analysen. Den 

genomsnittliga tillväxttakten per år (CAGR) är antagen till ~11,3 % för affiliate-

benet och cirka -8,6% för operatörsbenet. På koncernnivå är den antagna CAGR 

~10,9%. Det är väl över den underliggande marknaden som förväntas växa med 

cirka 6,7 procent i snitt per år fram till år 2022.  

Nedan visas utfall och prognoser för nettointäkter för helåren 2016 till 2020. 
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Utfall och prognoser nettointäkter, 2016 – 2020 

 

Källa: Net Gaming Europe och Jarl Securities 

 

I absoluta tal ökade rörelsekostnaderna sekventiellt under det fjärde kvartalet. 

Ökade marknadsföringskostnader var den främst bidragande posten.  

Marknadsföringskostnaderna steg, både i absoluta tal och relativt nettointäkter. 

Dessa utgifter kommer också rimligtvis fortsätta stiga och utgöra en större andel 

av intäkterna allt eftersom Paid Media tar en större plats. Vi tror även att sports 

betting satsningen kommer tynga marknadsföringskostnaderna, framför allt till en 

början då sajterna måste marknadsföras för att hitta besökare. Samtidigt tror vi att 

marknadsföringskostnaderna relativt intäkterna i små steg kommer komma ner allt 

eftersom betting-vertikalen klättrar i SEO rankingen och ökar den organiska 

besökstrafiken.  

Graf nedan visas våra prognoser för EBITDA-resultatet beräknat utan övriga 

externa kostnader tillsammans med motsvarande EBITDA-marginal.  

Utfall och prognoser BETIDA-resultat, 2016 – 2020 

 

Källa: Net Gaming Europe och Jarl Securities 

 

Vidare har den räntekostnaderna kommit ner avsevärt i och med omfinansieringen 

av obligationslån i slutet av 2017. Den nya räntan på obligationerna uppgår till 

Stibor 3 månader plus 7,25%, ner från tidigare 13% vilket skapar utrymme för 

högre siffror även längre ner i resultaträkningen.  
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Värdering 
Peer-värdering 
För att uppskatta ett motiverat pris per aktie har vi utgått från en multipelvärdering. 

Denna har vi kompletterat med en DCF-värdering. I vår jämförelsevärdering har vi 

tittat på tolv stycken iGaming-bolags EV/Sales- och EV/EBITDA-multiplar för 

prognostiserat helår 2018. De inkluderade bolagens verksamheter påminner om 

Net Gamings men är många gånger långt ifrån en exakt match. Flertalet av 

företagen i jämförelsegruppen har exempelvis verksamheter i värdekedjans 

samtliga led. Jämförelsegruppens företag har också genomgående ett större 

marknadsvärde än Net Gaming. 

I jämförelsevärderingen har vi viktat jämförelsegruppens företag med en högre vikt 

allokerad till bolag som vi bedömer vara mer lik Net Gaming än företag med en 

lägre vikt. 

Multipelvärdering   

                
  EV/Sales, 2018P EV/EBITDA, 2018P Vikt Viktad EV/Sales Viktad EV/EBITDA Market Cap   

Catena Media PLC 7,9x 14,1x 50,0% 3,9x 7,1x 6,9   
XLMedia PLC 4,0x 11,8x 25,0% 1,0x 3,0x 4,8   

Cherry AB (publ) 2,8x 11,7x 2,5% 0,1x 0,3x 6,0   
Gaming Innovation Group Inc 3,2x 13,0x 2,5% 0,1x 0,3x 5,4   

Betsson AB 1,8x 7,6x 2,5% 0,0x 0,2x 8,2   
LeoVegas AB (publ) 2,4x 14,2x 2,5% 0,1x 0,4x 9,5   

Stars Group Inc 4,4x 9,5x 2,5% 0,1x 0,2x 32,5   
Mr Green & Co AB (publ) 1,0x 5,9x 2,5% 0,0x 0,1x 2,1   

bet-at-home.com AG 4,7x 16,8x 2,5% 0,1x 0,4x 7,0   
Paddy Power Betfair PLC 4,1x 15,4x 2,5% 0,1x 0,4x 82,1   

Kindred Group PLC 3,0x 13,7x 2,5% 0,1x 0,3x 30,2   
Ladbrokes Coral Group PLC 1,7x 9,4x 2,5% 0,0x 0,2x 32,4   

Viktat genomsnitt 5,7x 12,9x           
                

Totala nettointäkter, 2018P 190             
EBITDA, 2018P 107             

EV/Sales: Implicit EV, NG 2017P 1 076             
EV/EBITDA: Implicit EV, NG 2017P 1 388             

Implicit EV (genomsnitt), NG 1 232             
Nettoskuld dec-2018, MSEK -289             

Aktievärde NG 2018P 943             
Antal aktier, inkluderat konvertibler 77,8             

Beräknat värde per aktie 12,1             

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
  

 

I jämförelsevärderingen beräknar vi ett pris per aktie om 12,1 kronor. Det är ner 

från senaste analys. Det beror dels på att vi justerat ner prognoser för både 
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EBITDA-resultatet och intäkter för 2018 och dels på att Catena Media (med högst 

vikt) har gått starkt och multiplarna har kommit ner.  

Nettoskulden beräknas till minus ~290 MSEK i december 2018. Kassan, som per 

den 31 december 2017 uppgick till ~115,1 MSEK är uppjusterad med antaget 

kassaflöde för 2018. Denna är sedan reducerad med ett belopp motsvarande 

kvarvarande del av earn out-komponenter (~55 och 24 ~MSEK) för förvärv av HLM 

och affiliate-tillgångar med fokus i Norden och Storbritannien. Nettoskulden 

inkluderar inte spelskulder.  

Antalet utestående aktier beräknas till ~7,7 miljoner stycken. Till befintligt antal 

utestående aktier har vi adderat konvertering av utestående konvertibler. Dessa är 

deep-in-the-money och vi betraktar dem således som aktier (~7,4 miljoner 

stycken). Vi har även ökar antalet aktier med eventuell emission (~1,2 miljoner 

stycken) hänförbart till tidigare nämnda earn out-komponent.  Vi har även tagit 

höjd för utspädning från utestående personaloptioner (~1,2 miljoner aktier). 

DCF-värdering 
Som komplement till vår multipelvärdering har vi även gjort en DCF-värdering. Som 

framgår modellerar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt om ~10,9% för perioden 

2018 till 2020. Med vår DCF-modell beräknar vi ett värde per aktie om ~13,7 

kronor. Nedjusterade prognoser rörande EBITDA-marginaler orsakar tappet relativt 

tidigare analys. 

DCF   

          
          

Wacc 8,5%       
CAGR, 2018 - 2020 10,9%       

Rörelsevärde (EV), MSEK 1 350       
Nettoskuld dec-2018, MSEK -289       

Aktievärde, MSEK 1 062       
          

Antal aktier, miljoner 77,8       
Pris per aktie 13,7       

          
  2018 2019 2020   

EV/Sales 7,1x 6,2x 5,8x   
EV/EBITDA 13,1x 12,6x 11,1x   

Källa: Jarl Securities 
  

 

Diskonteringsräntan är beräknad till ~8,5%. Den riskfria räntan är antagen till 

0,9%. I linje med PWCs ”Riskpremien på den svenska aktiemarknaden” från mars 

2017 är marknadspremien satt till 6,5 procent och småbolagspremien är satt till 

2,3 procent (interpolerat). Den genomsnittliga räntan efter skatteeffekter är 

antagen till ~4,9%. Beta är antagen till 1,1.  
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Motiverat värde per aktie 
För att uppskatta ett motiverat värde per aktie har vi kombinerat de två 

värderingsmetoderna. Multipelvärderingen har en vikt om 60 procent och DCF-

värderingen har en vikt om 40 procent.  

Vi beräknar ett motiverat pris per aktie om 12,7 kronor för de kommande sex 

månaderna. I skrivande stund handlas aktien till 10,4 kronor.  

En värdering om 12,7 kronor per aktie motsvarar multiplar i tabell nedan.  

Motiverat värde per aktie   

          
    Vikt     

Multipelvärdering, kronor per aktie 12,1 60,0%     
DCF-värdering, kronor per aktie 13,7 40,0%     
Motiverat pris per aktie, kronor 12,7       

          
  2018 2019 2020   

EV/Sales 6,7x 5,9x 5,5x   
EV/EBITDA 11,9x 10,5x 9,8x   

Källa: Jarl Securities 
  

  
Känslighetsanalys 
För att skapa en känsla för hur vår värdering förändras med antaganden kring 

tillväxt under 2018 har vi simulerat för ytterligare två scenarion.  

I basscenariot beskrivet ovan modellerar vi med en tillväxt under 2018 om ~14% 

för affiliateverksamhet. I ett mer pessimistiskt scenario modellerar vi med en tillväxt 

om 7% landar värderingen på 11,8 kronor per aktie. I ett mer optimistiskt scenario 

modellerar vi med en tillväxt för affiliate-verksamheten om 20%. Det ger ett värde 

per aktie om 13,5 kronor. 

Risker 
Det finns ett antal faktorer som kan utgöra eller utgör risker för Net Gamings 

verksamhet som står utom bolagets kontroll. Nedan nämns några. 

Som tidigare nämnts är villkoren under respektive intäktsmodell för affiliate-

verksamheten kundspecifika, och varierar således från avtal till avtal. Då affiliate-

marknadsföring är en vanligt förekommande marknadsföringskanal inom flertalet 

branscher med många aktörer borde prissättningen vara någorlunda transparent 

och på sikt komma ner från dagens höga nivåer. Vidare förhandlas avtalen om 

löpande och marginaler kan således skifta relativt snabbt – då bolaget främsta 

intäktskälla är CPA.  

Google och andra sökmotorer har en stor makt. Exempelvis kan affiliate-sajter 

tvingas ner i sökordningen. I ett sådant fall kan affiliate-bolag snabbt justera upp 
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annonseringsbudgeten och öka den betalda trafiken till sidan. Dock skulle 

marginalerna rimligtvis komma ner i ett sådant scenario. Ökat fokus på Paid Media 

fungerar som en hedge mot en sådan händelse.  

Reglering av marknader eller förändringar (eller skapande) i regelverk för 

operatörsverksamhet och/eller affiliate-verksamhet kan både hämma och att skapa 

tillväxtmöjligheter. Storbritannien har legat i framkant och som tidigare nämnts är 

denna marknad i dag en av de största. Exempelvis kan en reglering ge nya kunder 

samtidigt som konkurrensen från andra markandsföringskanaler ökar. Skatt är 

ytterligare en viktig del. Skattemodeller för speloperatörer i olika jurisdiktioner 

liksom skattesatser varierar. På kontrollerade marknader finns ett antal olika 

skattemodeller – som procentuell andel av bruttospelsintäkten (GGR), insatt 

belopp eller på omsättning. Vidare kan licensavgift också ses som en form av skatt 

och kombinationer förekommer givetvis. Förändringar i skatter kan således 

förändra speloperatörernas marknadsföringsbudgetar. En separat skatt för affiliate-

verksamheter med fokus på iGaming finns till vår vetskap inte i dag men kan heller 

inte uteslutas. 

Marknaden konsoliderar och det är viktigt att NG kan växa sig starka. Det finns risk 

för att fler operatörer följer Sky och gör sig av med mindre aktörer som operatören 

i fråga inte anser sig kunna ”kontrollera”.  

Vidare finns det en risk för att marknaden på sikt söker sig allt mer till Paid Media 

(där exempelvis XLMedia är starka). Det då denna typ av affiliateverksamhet 

tenderar att ha en högre konverteringsgrad. Det skulle rimligtvis orsaka både 

fallande intäkter och pressade marginaler. Samtidigt har bolaget genom senaste 

förvärvet tagit ett första steg mot att positionera sig inom denna typ av affiliate-

verksamhet.  

Ägare av konvertibler möjlighet att konvertera dessa till motsvarande 7,4 miljoner 

aktier. Konvertering kan skapa ett säljtryck i aktien.   

Net Gaming Europe AB 
Net Gaming Europe AB är ett iGaming-bolag som grundades 2005. Vid det tillfället 

bestod verksamheten av ett affärsområde – speloperatörverksamhet med 

inriktning mot pokerspel online. Operatörsverksamheten inkluderar numera även 

casinospel. Genom förvärvet av HLM Malta Ltd. år 2016 adderades affiliate-

verksamheten, alltså prestationsbaserad marknadsföring online, med fokus på 

iGaming.  

Bolagsstruktur 

 

Källa: Net Gaming Europe 
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Framledes avser bolaget att växa både organiskt och genom förvärv. Koncernen 

har nästan 90 anställda med huvudkontor i Stockholm. Den operationella 

verksamheten har sitt säte på Malta. Aktien handlas sedan 2009 på Aktietorget. 

iGaming (Interactive Gaming) innefattar verksamheter relaterad till hasardspel 

online, inkluderat vertikaler som casino, poker, betting och bingo. Under 

segmentet övriga spel inkluderas bland annat finansiella tjänster som handel med 

valutor och binärer. Aktörer inom industrin kan med stora penseldrag delas i (i) 

spel- och teknikleverantörer, (ii) speloperatörer och (iii) affiliate-bolag.  

iGaming, värdekedja 

 

Source: Jarl Securities 

Spelutvecklare och teknikleverantörer 

Under spelutveckling och teknikleverantörer faller aktörer som säljer sina produkter 

och tjänster till speloperatörerna (B2B). Däribland svenska Aspire Global som 

tillhandahåller white label-lösningar med licenser som inkluderat spelplattform spel 

och back office-miljö. Svenska NetEnt är ett exempel på företag som även erbjuder 

spel.  

Lead Generators (B2B) 

NG har positionerat sig i värdekedjan, både som en speloperatör och som ett 

affiliate-bolag. Speloperatörer driver spelsajter med spelare som kunder (B2C). 

Affiliate-bolag driver trafik till speloperatörerna (B2B). Mer om de båda nedan. 

HLM grundades 2003 och är en ledande affiliate-aktör i Europa inom iGaming. 

Dotterbolaget konsoliderades med koncernens räkenskaper i oktober 2016. 

Köpeskillingen uppgick till 280 miljoner kronor med en tilläggsköpeskilling om 

maximalt 12,9 miljoner euro. Förvärvet lyfte koncernen intäkt till en helt ny nivå. 

Affärsmodellen bygger på att via HLM:s nätverk av sajter slussa leads vidare till 

kunderna, som främst består av speloperatörer. Om dessa i sin tur lyckas 

konvertera leadsen erhåller bolaget en ersättning. Ett lead är alltså en potentiell 

kund för HLM:s egna kunder. En konvertering kan till exempel innebära att kunden 

öppnar ett konto och börjar spela. Bild nedan avser illustrera affärsmodellen: 

 

Spel- & 
plattformsleverantörer

B2B

Speloperatörer

B2C

Lead-generering

B2B
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Affiliateverksamhet 

 

Källa: Jarl Securities 

 

HLM:s kunder använder alltså bolagets affiliate-plattform som en 

markandsföringskanal och betalar först om denne själv får en intäkt – vid en 

konvertering. Det innebär alltså att kunder inte behöver ta några större direkta 

investeringar för att synas på bolagets sajter. Det ökar i sin tur möjligheten att följa 

markandsföringskanalens kvalité och reducerar risken relativt exempelvis tv-

annonsering.  

Från bolagets perspektiv är affärsmodellen fördelaktig då ersättningen tenderar att 

överskrida andra modeller för marknadsföring online. Så som exempelvis per klick 

(PPC – Pay per Click) eller visning (PPI – Pay per Impression). Vidare är 

affärsmodellen skalbar och processen att avtala nya kunder är relativt kort då 

risken för kunden är begränsad. 

Kunder under affärsområdet affiliateverksamhet 
Som nämnts är den stora majoriteten av HLM:s kunder speloperatörer inom 

iGaming. En mindre andel faller under kategorin ”övriga segment” och innefattar 

leverantörer av exempelvis bolån.  

Casino och betting är de två vertikaler inom iGaming som affiliate-bolag generellt 

främst arbetar med, följt av poker och bingo. Bolaget avser att stärka sin position 

inom betting där verksamheten hittills varit begränsad.   

Nätverk av sajter 
Bolagets nätverk av sajter med varumärken är en av verksamhetens viktigaste 

tillgångar. Nätverket består i dag av drygt 130 olika sajter inkluderat PokerListings 

och CasinoTop10. Sajterna är spridda över 30 olika länder och innehåller relevant 

information för spelintresserade. Det kan vara rankinglistor, recensioner, 

jämförelser, spelbonuserbjudanden eller annan relevant information som fångar 

spelares intresse.  

Som nämnts blir besökare som slussas/klickar sig vidare till någon av 

speloperatörerna ett så kallat lead. Dessa förses med en ”tag” för att kunna spåras 

tillbaka till bolaget. Så länge denna ”tag” finns kvar på äger Net Gaming rätten till 

intäkter vid en konvertering. Hur länge taggen följer med leadsen varierar men 

brukar i regel ligga kvar mellan 6 och 12 månader.  



 

13 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

NET GAMING EUROPE 

27 februari 2018 

Besökstrafik 

Direkt och organisk besökstrafik - SEO 

Direkt besökstrafik är den andra största källan av besökare och innefattar 

besökare som surfar in på någon av sajterna utan hjälp av sökmotorer. Organisk 

trafik innefattar besökare som hittat sajten via en sökmotor, då exkluderat trafik 

från betalda annonser (exempelvis AdWords). Denna typ av trafik är i dag den 

främsta källan av besökare till bolagets sajter. 

Affiliate-verksamhetens sajter måste löpande underhållas för att inte tappa 

placeringar i den mycket viktiga rankingen. NG sitter på god kunskap inom SEO, 

alltså hur sajterna skall underhållas, uppdateras och anpassas för att få och 

bibehålla en hög ranking. Vidare bygger samtliga sajterna på en och samma 

tekniska plattform vilket gör detta arbete effektivt. Kombinationen av kunskap och 

effektiva processer är nödvändiga för att skapa konkurrensfördelar i djungeln av 

affiliate-bolag. 

Samtidigt skall nämnas att Google genomför förändringar i algoritmerna som 

bestämmer vilka parametrar som premieras, hur de viktas och hur parametrarna 

tolkas på sajten. Historiskt har Google i genomsnitt genomfört en till två sedan 

tidigare kända större förändringar per år. Dock är det bara vid ett fåtal gånger som 

Google i förväg kommunicerat om förändringar. I snitt uppskattas Google göra upp 

mot 300 till 500 ändringar per år i de algoritmerna som bestämmer en sidas 

ranking. 

Sökmotoroperatörernas makt att bestämma över vilka sajter som skall premieras 

en risk för bolaget som de inte själva kan påverka.  

Ytterligare en dimension till arbetet med att underhålla sajterna är att de skall 

anpassas efter specifika sökord och termer som lockar till sig besökare med rätt 

profil – alltså de som maximerar konverteringsgraden. Som verktyg i detta arbete 

har bolaget ett egenutvecklat Business Intelligence-system. I systemet kan viktig 

information om trafiken på sajterna samlas in och analyseras och styra arbetet 

med sajterna. Att kunna leverera kvalitativa leads innebär rimligtvis att bolaget kan 

ta mer betalt och maximera marginalerna.  

Betald besökstrafik 

Den tredje största källan för besökare är den betalda trafiken. Denna innefattar 

besökare som kommer genom annonser, exempelvis AdWords eller banners på 

andra sajter där bolaget betalar per klick (PPC – Pay per Click). Möjligheten att 

betala för trafik innebär samtidigt ett skydd mot förändringar i Googles ranking. 

Dock är marginalerna på den betalda trafiken rimligen betydligt lägre än den för 

icke organisk trafik. 

Vad gäller den betalda trafiken har bolagets Business Intelligente-system 

ytterligare en absolut avgörande roll. Detta för att kunna välja sökord som med hög 

sannolikhet kommer att leda till intäkter. Men även för att lägga sina bud på en nivå 

som genererar en sannolikhetsjusterad avkastning på det investerade kapitalet i 

linje med bolagets målsättning.  

I dag utgör betald trafik den minsta andelen av trafiken på bolagets sajter. Men 
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som en del av bolagets nya strategi som presenterades vid årsskiftet 2017/2018 

kommer bolaget att öka fokus detta betald trafik.  

I november 2017 förvärvade NG ett bolag som fokuserar på Paid Media. Det 

innebär att annonsutrymmen köps på exempelvis Facebook och fylls med relevant 

information för den specifika personen. Förvärvsobjektet hade vid den 

annonserade tidpunkten en nettoomsättning per kvartal om cirka 0,4 miljoner euro 

och en rörelsemarginal om cirka 50 procent. Med detta kommer förvärvet rimligen 

föra med sig ytterligare kunskap om spelarnas beteende och skapar en grund för 

bolaget inom Paid Media och ”Big Data” att bygga vidare på för den befintliga 

verksamhetens sajter. 

Intäktsmodeller 
HLM:s intäktsmodeller kan delas upp i fyra separata kategorier CPA, intäktsdelning 

och hybrider, plus övriga:  

Fyra intäktsmodeller 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Intäktsmodellen CPA (Cost per Action) innebär att HLM erhåller en fast ersättning 

per lead som konverteras. Vad olika affiliate-aktörer erhåller i fast avgift vid en 

konvertering varierar inom ett brett spann, uppskattningsvis mellan 500 och 1 000 

kronor per ny spelare.  

Intäktsdelning innebär att HLM erhåller en andel av speloperatörens GGR eller 

nettospelsintäkt, NGR. I dag är det standard att intäkten delas så länge spelaren är 

aktiv.  

Utöver speloperatörens spelomsättning påverkas intäkten av spelarens förväntade 

vinst, RTP (Return to Player = Insats – utbetaldvinst - bonuskostnader). Olika 

spelformer har olika RTP. Med detta sagt kan marginalerna påverkas av 

kundmixen. 

Hybrid-intäkter kommer från avtal som kombinerar intäktsmodellerna CPA och 

intäktsdelning. Övriga intäkter inkluderar intäkter relaterade till exempelvis PPC, 

PPI, sponsrade artiklar eller e-postutskick.  

Operatörsverksamheten 
Som tidigare nämnts var det inom speloperatörsverksamhet som bolaget 

grundades. Efter förvärvet av HLM har affärsområdets andel av koncernens 

resultat kraftigt reducerats. Under innevarande års första nio månader har 

operatörsverksamheten bidragit med cirka sex procent av koncernens totala 

intäkter. 
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Operatörsverksamheten driver pokerspel och casinospel online. Intäktskurvan har 

de senaste åren fallit men med en underliggande marknad som är på frammarsch 

(då främst casino) finns goda möjligheter till en vändning.  

Affärsområdet drivs med varumärkena PokerLoco och CasinoLoco under 

dotterbolaget PokerLoco Malta Ltd. 

PokerLoco 
Spelsajten PokerLoco erbjuder onlinebaserade pokerspel. Texas hold'em och 

Omaha hold'em. Turneringar påbörjas dygnet runt varje dag i veckan. Baserat på 

intäkter är Europa inräknat Norden huvudmarknad. Övriga världen med 

Sydamerika som framstående marknad är ytterligare en region där PokerLoco är 

positionerad. Med positionen på marknaden i Sydamerika finns översatt till 

spanska, och portugisiska (utöver svenska och engelska). 

På pokersajten erbjuds även möjligheten att spela kortspelet Black Jack och 

casinospel. Dessa är in-licensierade från bland annat Microgaming och NetEnt. 

Per 30 juni 2017 hade PokerLoco över en miljon registrerade användare. 

Pokerstars (The Stars Group) som är en av världens största pokerspelsplattformar 

har drygt 110 miljoner spelare. 888 poker (888 holding) har drygt 10 miljoner 

registrerade användare. Liksom de flesta aktörer har PokerLoco lojalitetsprogram 

där frekvent spelande spelare får tillbaka en del av insatsen. 

Intäktsmodell – poker rake och avgift 

Pokerverksamheten tjänar pengar genom att ta ut en kommissionsavgift, även 

kallad rake-avgift, som består av en procentsats (PokerLoco ligger på runt 10 

procent) av spelets buy-in, alltså det belopp för att köpa in sig i ett spel. Rake-

avgiften har oftast med ett tak mellan 10 och 30 kronor. Tidigare var det inte 

ovanligt att spelaren även fick betala en andra fast avgift för att köpa in sig i ett 

vanligt spel. Det är dock inte standard numera. För turneringar kan en dock 

turneringsavgift tas ut.  

CasinoLoco 
Casino Loco är en sajt för onlinebaserade casinospel som exempelvis slots, live 

spel som Keno, skraplotter och video poker. I termer av intäkter är Europa 

inkluderat Norden sajtens huvudmarknad. En mindre andel av intäkterna (två 

procent de första sex månaderna 2017) kommer från övriga världen (Sydamerika). 

Dock värt att notera att relationen intäkt per spelare är avsevärt mycket lägre för 

marknader i övriga världen.  

Intäktsmodeller: Insats - RTP 

Intäkter inom casinobenet redovisas som insats minus vinst återbetald till spelare. 

RTP (Return to Player). För turspel som slots ligger den genomsnittliga RTP på 

cirka 95 till 98 procent av insatsen. Motsvarande siffror för skicklighetsspel som 

exempelvis kortspel är 98 till 99 procent.  

Då Insatsen kan bli lägre än RTP kan operatörsverksamheten från tid till annan 

generera negativa intäkter. Över tid skall dock snittet vara positivt.  
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Marknaden i siffror 
iGaming är den underliggande marknaden för Net Gamings båda affärsben. Enligt 

H2 Gambling Capital stod spel online för cirka 10,8 procent av den totala 

spelmarknaden inkluderat landbaserade spel som 2016 värderades till 349 

miljarder Euro.  

Den globala marknaden för iGaming uppskattas av H2 Gambling Capital till 37,7 

miljarder euro 2016 (, då i termer av insats minus vinst plus bonus) – knappt 11 

procent av den totala marknaden. iGaming har historiskt drivits av teknisk 

utveckling via ökad tillgång till internet. De senaste åren har plattformar som mobil, 

surfplattor och ökat förtroende till online-operatörer drivit marknaden. Även den 

regulatoriska kartan, globalt sett, är under konstruktion – ytterligare klarhet kring 

förutsättningarna att driva iGaming-verksamhet driver rimligtvis också på 

markanden. 

Nedan visas den historiska och prognostiserade storleken på den globala iGaming-

marknaden. Den genomsnittliga tillväxten per år (CAGR) mellan 2016 och 2022P 

prognostiseras till 6,3 procent. Betting, casino, och poker är de tre största 

vertikalerna. 

Den globala marknaden för iGaming 

 

Källa: H2 Gambling Capital 

 
Europa 
Europa är NG:s huvudmarknad. Här förväntas en årlig tillväxt (CAGR) om 6,8 

procent. Nedan visas utveckling av iGaming-marknaden i Europa. 
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Marknaden för iGaming i Europe 

 

Källa: H2 Gambling Capital 

 

Bettingmarknaden var den största vertikalen år 2016 med ett värde om cirka åtta 

miljarder euro. För spelformen förväntas en CAGR om 7,3 procent fram till 2022. 

Casinomarkanden var den nästa största marknaden 2016. Även för onlinecasino 

förväntas en stark CAGR om 7,4 procent fram till 2022. Pokerspel som i dag är 

den tredje största vertikalen har varit i en negativ trend sedan 2011. Framledes 

väntas också en relativt låg CAGR om 0,6 procent till 2022. 

Den online-baserade marknaden för statliga spel förväntas växa snabbast de 

kommande fem åren. Den genomsnittliga tillväxttakten per år uppskattas till 12,7 

procent i Europa och 13,7 procent globalt. Som operatör har lotterimarknaden 

varit svår att ta sig ann. Det då det är tufft att utmana de stora statliga spelarna. 

Dock finns här rimligtvis möjligheter för bolagets affiliate-verksamhet. Övriga spel, 

så som exempelvis skraplotter, förväntas växa med 2,1 procent per år fram till 

2020.  

Som framgår i bild nedan var Europa var 2016 den största marknaden globalt, följt 

av Asien och Mellanöstern samt Nordamerika. Stor tillgång till internet och hög 

användning av mobiltelefoner bland befolkningen är en förutsättning för att en 

marknad skall bli stor. Störst tillväxt är således att förvänta i länder där internet- 

och mobilanvändandet tros komma öka. 

Geografisk fördelning 

 

Källa: H2 Gambling Capital 
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Latinamerika och Karibien förväntas få den starkaste tillväxttakten fram till 2022. 

Bolagets operatörsverksamhet har som tidigare nämnts en stark position i 

Sydamerika, då främst inom poker. På denna geografiska marknad förväntas dock 

pokerspel ha en mer blygsam genomsnittlig tillväxttakt om 1,3 procent per år. 

Nedan visas den förväntade genomsnittliga tillväxten per år och geografisk 

marknad. 

Tillväxt i Latinamerika och Karibien 

 

Källa: H2 Gambling Capital 

 

Storbritannien var år 2016 den största enskilda marknaden för iGaming. De 

nordiska länderna med undantag för Island tillhör de 20 största marknaderna. Se 

bild nedan. 

Storbritannien, den största marknaden 

 

Källa: H2 Gambling Capital 

Konkurrens 
Det finns en uppsjö av iGaming-bolag. Som nämnts ovan finns det operatörer, 

spel- och teknikleverantörer samt affiliate-bolag liksom koncerner vars verksamhet 

täcker flera av ledan i värdekedjan.  

Cherry AB (Cherry) är ett svenskt exempel med en position inom hela 

värdekedjan. I koncernen inkluderas utöver operatörs- och affiliate-verksamhet 

(Come On respektive Game Lounge) även en spel- och teknikverksamhet 

(Yggdrasil). Den sistnämnda erbjuder spel och spelplattformar 
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samt övriga tekniska tjänster till andra speloperatörer. Utöver detta har Cherry kvar 

den landbaserade casinoverksamheten som bland annat inkluderar kortspel och 

Roulette på svenska restauranger, nattklubbar och hotell. Även Cherry har en 

aggressiv förvärvsstrategi. Även Cherry har förvärvat affiliate-bolag med fokus på 

finansiella tjänster.  

Catena Media AB (Catena) är ett svenskt bolag som likt NG har sin huvudaffär 

inom affiliate-verksamhet. Fokus ligger främst på onlinecasino. Dock har Catena 

breddat mot andra vertikaler inom iGaming. Det blev tydligt i samband med 

förvärvet av Beyondbits Media Ltd som fokuserar affiliate-verksamheten mot 

finansiella tjänster (FX, CFD med mera).  

XLMedia arbetar med prestationsbaserad marknadsföring online mot en rad olika 

branscher. Liksom NG har XLMedia ett nätverk av sajter med innehåll som 

attraherar spelare inom exempelvis iGaming. XLMedia har också ett stort fokus på 

att köpa reklamutrymme i kanaler som till exempel Facebook för att sedan fylla 

detta med riktat innehåll och på så sätt generera leads (Paid Media). Genom NG:s 

förvärv som presenterades i november 2017 stärks positionen inom denna typ av 

affiliate-verksamhet, då främst i Norden. 

Ledande befattningshavare 
Koncernchef 
Marcus Teilman är vd och koncernchef sedan 2012 och har arbetat inom 

koncernen sedan 2005. Marcus har en civilekonomutbildning med en bakgrund 

inom e-handel. Marcus har ett mindre aktieinnehav samt ytterligare exponering via 

tecknings- och personaloptioner. 

Vd, HLM 
Erik Gjerde är vd på HLM och har arbetat på bolaget sedan 2011. Han är utbildad 

inom marknadsföring och kommunikation. Tidigare har Erik erfarenhet från online-

marknadsföring, affärsutveckling och teknikutveckling. Erik har inget aktieinnehav 

men exponering via personaloptioner.  

Styrelseordförande 
Henrik Kvick är Styrelseordförande och bolagets största ägare. Henrik är en 

professionell investerare genom bolaget Trottholmen AB som har innehav ibland 

annat iGamingbolaget Mr Green. Henrik sitter i flertalet olika styrelser, däribland på 

NetJobs där han även varit vd. Han har även suttit i styrelsen för bland annat 

Tradedoubler och myTaste, dessutom var han styrelseledamot och den enskilt 

största ägaren i Entraction (som köptes upp av IGT sommaren 2012). 

Ägare 
Tio största ägarna  
Tabell nedan visar de tio största ägarna per den sista december 2017. Som 

nämnts är styrelseordförande Henrik Kvick (genom bolaget Trottholmen AB) 

bolagets största aktieägare. Det ökar hans finansiella incitament att agera i 

aktieägarnas intresse. Varenne investerar i nordiska tillväxtbolag, onoterat och 
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noterat samt fastigheter. Den 31 december 2016 hade Varenne investeringar till 

ett bokfört om 565 miljoner kronor och likvida medel om 26,8 miljoner kronor. 

Tio största ägare     

      
  %, kapital   

 Henrik Kvick 68,5%   
 Varenne 7,7%   

Avanza Pension 3,6%   
JRS Asset Management AB 2,1%   

Carlesund Investments & Consulting AB 1,1%   
 Stefan Mahlstein 1,1%   

Nordnet Pensionsförsäkring 0,8%   
Claes Jonas Bertilsson 0,5%   

 IKC Fonder 0,5%   
Kerstin Holmström Teilman 0,2%   

Källa: Holdings.se 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, hereinafter referred to as Jarl 

Securities, publishes information about companies including the establishment of 

analyses. The information has been compiled from sources that Jarl Securities has 

deemed reliable, but Jarl Securities cannot guarantee the accuracy of the 

information. What’s written in the analysis should not be considered as 

recommendations or exhortation to invest in any financial instrument, warrants or 

similar. The opinions and conclusions expressed in the analysis is only intended for 

the recipient 

The contents of the analysis may not be copied, reproduced, or distributed to any 

other person without prior written approval from Jarl Securities. Jarl Securities shall 

not be held liable for either direct or indirect damages caused by decisions taken 

based on information given in the analyses. Investments in financial instruments 

provide opportunities for gains and profits, but such investments are associated with 

risks. The risk varies depending on the different types and different combinations of 

financial instruments and past return on investment should never be considered as 

an indication of future return of investment. 

The analysis is not directed to U.S. persons (as defined in Regulation S under the US 

Securities Act 1940) and may not be distributed to such persons. The analysis is not 

directed to physical or legal persons in which the distribution of the analysis to such 

persons would involve or lead to a risk of infraction of Swedish or foreign law or 

regulation. 

Jarl Securities does not have any financial interest related to the subject explained in 

this analysis. Jarl Securities has routines for managing conflicts of interest, which 

ensure objectivity and independence. 

http://www.jarlsecurities.se/

