
 

 

 



 

 (NG 

eller bolaget) är 

verksamma inom 

iGaming-branschen. 

Begreppet iGaming innefattar spel 

online med vertikaler som bland 

annat. casino, poker och betting. 

Bolaget är en speloperatör med 

fokus på casino och poker. 

Genom förvärv har bolaget även 

tagit en ledande position inom 

prestationsbaserad marknads-

föring, alltså affiliate-verksam-

het. NG har sin huvudmarknad i 

Europa men är även aktiva i 

exempelvis Sydamerika. Den 

underliggande marknaden värder-

ades 2016 till 37,7 miljarder euro. 

Marknaden antas framledes i 

genomsnitt växa med 6,7 procent 

per år fram till 2022 med Syd-

amerika, Asien och Europa i täten.  

 

 har NG 

haft intäkter om totalt cirka 124 

miljoner kronor. Affiliate-

verksamhetens bidrag uppgick till 

cirka 94 procent. Affärsområdet 

driver även upp koncernens 

rörelsemarginaler som under 

samma period landade på drygt 60 

procent. Operatörsverksamheten 

har under de senaste fem kvartalen 

jobbat i motvind med negativ 

tillväxt. Förbättringsarbete har 

genomförts och en ny avdelning 

har satts upp för att snabbt addera 

nya spel som skall behålla spelare 

aktiva – kan den negativa trenden 

inom affärsområdet vändas skapas 

uppsida.  

 

 till ett marknads-

värde om 580 miljoner kronor. 

Med en stark uppvisad tillväxt är 

det en låg värdering relativt 

branschkollegor som Catena 

Media, XLMedia och Cherry. 

Bolaget har förvisso mycket låg 

soliditet och en betungande 

operatörsverksamhet – men det 

förklarar inte ensamt rabatten. 

Möjligen har låg kännedom om 

bolaget och konverterade lån ett 

finger med i spelet.  

Vår jämförelsevärderingen är 

kompletterad med en traditionell 

DCF-värdering. Genom att kom-

binera de två metoderna med 

vikter beräknas ett motiverat pris 

per aktie till 13,8 kronor. Vi 

inledes bevakningen av Net 

Gaming Europe med 

rekommendationen Köp. 
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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. Lång-

siktighet 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 under-

värden 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 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Net Gaming Europe AB (bolaget, koncernen, NG eller Net Gaming) 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.  

 

 

 

Operatörsverksamheten drivs av dotterbolagen Poker Loco Malta Ltd. 

Affiliate-verksamheten ligger under HLM Malta Ltd. inkl dotterbolag.  

 

Framledes avser koncernen 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. Ett antal 

större iGaming-bolag har genom dotterbolag positionerat sig i 

värdekedjans samtliga led som exempelvis 888 Holdings Ltd. och svenska 

Cherry AB.  

 

 

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, 

Microgaming eller NYX Gaming Group (Scientific Games Corp), 

FinnPlay och XCaliber (Cherry) är exempel på företag som även erbjuder 

spelinnehåll. Som betalning erhålls ofta en fast licensavgift samt del av 

speloperatörens bruttospelsintäkten (GGR). Företag under detta 

tjänsteområde är dock inte direkta konkurrenter till NG – men skulle bli 

om bolaget skulle välja att exempelvis licensiera ut sin egenutvecklade 

spelplattform för pokerspel. 

 

Det är inte ovanligt att bolag som själva äger och licensierar ut dina 

plattformar och spel också driver egen operatörsverksamhet. 

 

NG har som nämnts ovan 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 (drygt 3,3 gång 

förväntat EBITDA-bidrag).  

 

Under innevarande års första nio månader har affiliate-verksamhetens 

bidrag till koncernens intäkter motsvarat cirka 94 procent. Förvärvet lyfte 

således koncernen 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: 

 

 

 

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 är uppenbarligen 

en fördel relativt exempelvis TV-annonsering som omedelbart kostar en 

betydande summa pengar. TV-annons är lämplig för att exempelvis bygga 



 

varumärke men garanterar inte några intäkter. Sammantaget reducerar 

alltså affiliate-upplägget risken i kundernas marknadsföring. Dock betalar 

speloperatörer en premie för detta. 

 

Från bolagets perspektiv är affärsmodellen fördelaktig då ersättningen 

tenderar att överskrida andra modeller för marknadsföring online. Så som 

exempelvis engångsbetalningar för en sponsrad artikel eller en banner där 

kunden betalar 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.  

 

Som nämnts är den stora majoriteten av HLM:s kunder speloperatörer 

inom iGaming. I dag har HLM mellan 170 och 200 kunder. En mindre 

andel faller under kategorin ”övriga segment” och innefattar leverantörer 

av exempelvis bolån och bingo. Kundkategorin övriga segment genererade 

mindre än fyra procent av intäkterna under tredje kvartalet 2017. Med 

detta sagt fokuserar NG framledes på den största kundgruppen, 

speloperatörer. Samtidigt skall noteras att andra större affiliate-aktörer 

förvärvar för att bredda sin verksamhet mot exempelvis som 

konsumentkrediter och även SMS-lån. 

 

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

generellt främst arbetar med, följt av poker och bingo. Affiliate-

marknadsföring har också i dag ofta en stor andel av speloperatörernas 

marknadsföringsbudget och ofta används flera olika affiliate-plattformar. 

Samtidigt skall noteras att brittiska Sky Betting & Gaming nyligen 

meddelat att de valt att bryta avtal med flera mindre aktörer för att endast 

arbeta med ett fåtal större aktörer.  

 

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.  

 

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. 

 

Sajter som kommer högt upp i ordningen i sökmotorernas sökresultat har 

i regel fler besökare. En hög ranking är således vitalt för att kontinuerligt 

attrahera nya besökare och därmed också öka de potentiella intäkterna. 

För att komma åt en hög ranking skall sidan byggas upp, utformas och 



 

innehållet anpassas efter flertalet olika viktade parametrar bestämda av 

sökmotoroperatören (SEO).  

 

Enligt information publicerad av Statista är Google den absolut största 

sökmotorn med en global marknadsandel om 87 procent i juli 2017. 

Övergripande är de parametrar som premieras (eller bestraffas) av Google 

allmänt kända. Just nu premieras bland annat sajtens innehåll (text) 

rörande unicitet och uppdateringsfrekvens samt hur sajten är kodad och 

hur snabbt denna laddas upp i webbläsaren. Sajter som exempelvis tar 

lång tid att ladda eller har automatiska pop up-fönster bestraffas och 

trillar således längre ner i sökresultatets ordning. 

 

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. 

 

Förändringar har givetvis olika effekt och den stora majoriteten av 

förändringarna märks knappt. De större förändringar som faktiskt märks 

på rankingen har på senare tid av Google genomförts över tid i etapper, 

vilket underlättar för utvecklarna. Dock innebär sökmotoroperatörernas 

makt att bestämma över vilka sajter som skall premieras en risk för 

bolaget som de inte själva kan påverka. Mer om risker längre ner i 

rapporten. 

 

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 

(vid intäktsdelning och hybrider: också de som satsar höga belopp). 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. 

 

Direkt besökstrafik är den andra största källan av besökare och innefattar 

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

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). 

 



 

AdWords är Googles verktyg för att annonsera på sökresultatssidan 

(SARP). Annonserna hamnar högst upp i ordningen av sökresultat och 

har således en större chans att attrahera besökare.  

 

Annonsutrymmet är dock begränsat och annonsörer budar om 

annonsplatserna för olika sökord eller fraser. Populära sökord är således 

dyrare än mindre populära ord. 

 

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. 

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. 

 

Den sista källan av trafik innefattar exempelvis besökare som kommer till 

sidan genom e-postutskick eller liknande. 

 

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

intäktsdelning och hybrider, plus övriga:  

 

 

 

Villkoren under respektive intäktsmodell är avtalsspecifika och varierar 

således från kund till kund. Avtalen har korta löptider, i branschen ligger 

genomsnittet uppskattningsvis runt 30 dagar. Det innebär att avtal 

förhandlas om löpande, delvis beroende på hur pass väl speloperatören i 

fråga lyckas konvertera leadsen relativt kvalité på leads som genereras.  

 

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.  

 

Under de nio första månaderna 2017 har 81,0 procent av bolagets intäkter 

genererades genom CPA-modell. Bolagets slussar fler och fler leads som 

konverteras till casino-operatörer. Inom poker är trenden fallande.  

 

Under 2017 års tre första kvartal kom cirka 12 procent av de totala 

intäkterna från intäktsdelning. Generellt innebär intäktsdelning att HLM 



 

erhåller en andel av speloperatörens GGR (eller nettospelsintäkt, NGR = 

Insats – utbetald spelvinst – bonuskostnader – skatt). 

 

Utöver speloperatörens spelomsättning, alltså satsade pengar, påverkas 

intäkten av spelarens förväntade vinst, RTP (Return to Player = Insats – 

utbetaldvinst - bonuskostnader). Olika spelformer har olika RTP. Slots har 

en RTP om runt 95 procent eller mer medan bingo har en RTP runt 70 

procent. Exempelvis pokerspel har ofta en annan intäktsmodell som 

bygger på en avgift för varje påbörjat spel. Med detta sagt kan 

marginalerna påverkas av kundmixen (exempelvis casinooperatörer 

relativt bingooperatörer eller pokeroperatörer). 

 

Andelen av GGR är inte sällan upp mot 50 procent. I dag är det standard 

att intäkten delas så länge spelaren är aktiv. 

 

 

Hybrid-intäkter kommer från avtal som kombinerar intäktsmodellerna 

CPA och intäktsdelning. Under de nio första månaderna 2017 kom cirka 

åtta procent av intäkterna från hybridavtal. Allt eftersom marknaden 

mognar är det inte orimligt att denna intäktsmodell tar andelar. Detta då 

denna till synes kan skapa ömsesidig mest fördelaktiga villkor för 

parterna. Vårt intryck är att denna utveckling redan har påbörjats. 

 

 

Övriga intäkter inkluderar intäkter relaterade till exempelvis PPC, PPI, 

sponsrade artiklar eller e-postutskick. Denna typ av intäkt har historiskt 

bidragit med den minsta andelen av intäkterna. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 



 

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. 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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 6,7 procent. Betting, casino, och poker 

är de tre största vertikalerna. 

 

 

 

Europa är NG:s huvudmarknad. Här förväntas en årlig tillväxt (CAGR) 

om 7,2 procent. Nedan visas utveckling av iGaming-marknaden i Europa. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 



 

 

 

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.  

 

Gaming Innovation Group (GiG) har liksom Net Gaming en B2B och en 

B2C verksamhet. Som en del av B2B verksamheten erbjuds tekniska 

lösningar för iGaming-operatörer. Under B2C-verksamheten driver 

bolaget välkända varumärken som Thrills och Rizk. 

 

Liksom NG är förvärv en del av GiG:s strategi för tillväxt och lönsamhet. 

Nedan visas GiG:s kvartalsvisa intäktsutveckling inkluderat förvärv. Den 

genomsnittliga rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar ligger på 

svaga -1 procent.   

 

 

 

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 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. Nedan visas 

intäktsutveckling och rörelsemarginal för av- och nedskrivningar 

inkluderat förvärv. Den genomsnittliga EBITDA-marginalen ligger på 14 

procent.  



 

 

 

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).  

Även Cherry har förvärvat affiliate-bolag med fokus på finansiella tjänster.  

 

Nedan visas Catena medias kvartalsvisa intäktsutveckling som inkluderar 

flertalet förvärv. Den genomsnittliga rörelsemarginalen före av- och 

nedskrivningar är 53 procent.  

 

 

 

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. 

 

Liksom övriga bolag har XLMedia haft en fin intäktsutveckling inkluderat 

förvärv. Den genomsnittliga rörelsemarginalen före av- och nedskrivning 

beräknas till 37 procent. 

 

 



 

Som framgår i Net Gamings tredje kvartalsrapport utvecklas affiliate-

verksamheten starkt. Den organiska tillväxten uppgick på kvartalsbasis till 

15 procent. Det kan jämföras med den underliggande marknaden som 

förväntas växa med cirka 6,7 procent i snitt per år fram till år 2022. Om 

bolaget har en konkurrensfördel i form av unika SEO-kunskaper bör 

bolaget framledes kunna fortsätta leverera organisk tillväxt över 

marknaden. Det kvarstår dock att se. 

 

Det är främst antalet konverterade leads (FTD – First Time Depositors) 

inom casino-vertikalen som har bidragit till den positiva utvecklingen. 

Antal FTD:s för casino är i en stigande trend och vi tror att denna 

kommer fortsätta att öka och driva intäktstillväxt även framledes. Antal 

FTD inom poker hämmar den aggregerade FTD utvecklingen. Som 

tidigare nämnts spås inte heller samma starka tillväxt inom poker som 

inom casino.  

 

Med en stark underliggande marknad modellerar vi med en genomsnittlig 

årlig tillväxttakt om 9,5 procent för affiliate-verksamheten från 2017 till 

2020. Nedan följer våra prognoser på årsbasis rörande koncernens 

intäkter.  

 

 

 

Speloperatörsverksamheten har under årets gångna tre kvartal backat, i 

snitt med 42 procent relativt samma period föregående år. NG har dock 

vidtagit åtgärder för att vända trenden inom affärsområdet. Bland annat 

har en ny avdelning etablerats för att snabbt kunna lansera nya produkter 

på sajterna. Trots det modellerar vi med mer modest tillväxt för operatörs-

verksamheten. Samtidigt skapas eventuell uppsida om operatörsverksam-

heten faktiskt tar fart igen.  

Nedan framgår våra prognoser för operatörsverksamhetens intäkter. Den 

genomsnittliga tillväxten per år för perioden 2015 till 2020 antas till 1,3 

procent. 

 

 



 

Rörelsekostnaderna sjönk under tredje kvartalet 2017, relativt föregående 

kvartal (i brist på annat att jämföra med). Under 2016 hade samtliga 

kvartal i operatörsverksamheten tillväxt (relativt samma kvartal 

föregående år). Under 2016 var marknadsföringskostnaderna i snitt cirka 

63 procent av intäkterna genererade av affärsområdet. 

Marknadsföringskostnaderna backade i absoluta tal för första gången 

under tredje kvartalet 2017, vilket också var den främst bidragande 

faktorn till de sjunkande totala kostnaderna. Men nu när förbättrings-

åtgärder för operatörsverksamheten har implementerats är det inte 

orimligt att marknadsföringsbudget åter skruvas på. Det finns också 

tydliga skalbarhetseffekter, antaget att bolaget lyckas behålla kunderna. 

Vid ökade intäkter tenderar marknadsföringskostnadernas andel av dessa 

högre intäkter att minska automatiskt.  

 

Graf nedan visas våra prognoser för EBITDA-resultatet tillsammans med 

EBITDA-marginal. 

 

 

 

En samanställning av historiska och prognostiserade intäkter och 

EBITDA-resultat på koncernnivå presenteras i tabell nedan. 

 

            

 

I samband med förvärvet att HLM tog NG upp ett obligationslån och ett 

konvertibellån. Det ursprungliga obligationslånet har nu refinansierats 

med ett nytt obligationslån om totalt 375 miljoner kronor till en ränta om 

STIBOR 3M (>0) plus 7,25 procent. Det förde med sig en engångskostnad 

om cirka 26 miljoner kronor som redovisades i tredje kvartalsrapporten. 

 

I samband med refinansieringen amorterades 70 miljoner kronor av 

konvertibellånet. Efter konverteringar om cirka 19 miljoner kronor 

kvarstår konvertibler till ett värde om cirka 51 miljoner kronor. 

 

 

 



 

      

 

Per den 30 september hade bolaget cirka 296 miljoner i kassan. Av earn 

out-komponenten hänförbar förvärvet av HLM återstår maximalt 5,6 

miljoner euro (cirka 56 miljoner kronor med EUR/SEK = 9,83). 

 

Nedan följder några finansiella nyckeltal. Som framgår har bolaget en 

mycket låg soliditet. 

 

 

Vidare beräknar vi bolagets nettoskuld dividerat med prognostiserat 

EBITDA-resultat 2017 till 1,2 (då ej inkluderat spelskulder), vilket innebär 

att det möjligen finns ytterligare möjligheter till lån – och därmed också 

fler större förvärv.  

 

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 rullande 12 månaders EV/Sales- 

och EV/EBITDA-multiplar för tolv stycken iGaming bolag. Deras 

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. Vidare har vi exkluderat det företag med 

högst och lägst EV/EBITDA-multipel. Till detta har vi adderat ett 

premium om tio procent baserat på bolagets storlek (marknadsvärde) 

relativt jämförbara företag samt NG:s låga soliditet. Samtidigt skall 

noteras att vi inte ser någon överhängande risk i nuläget att bolaget inte 

skulle kunna leverera på sina åtaganden. Dock kan det snabbt förändras 

om lönsamheten börjar vika.  

 

Nedan redovisas multipelvärderingen.  

 

 

 

 



 

          

 

Kassan, som per den 30 september uppgick till cirka 296 miljoner kronor, 

är reducerad med ett belopp motsvarande kvarvarande del av earn out-

komponenten (cirka 56 miljoner kronor). Nettoskulden beräknas till 84 

miljoner kronor, då exkluderat konvertibellån. Vi betraktar 

konvertibellånet snarare som aktier än som lån då konverteringspriset om 

4,5 kronor är lägre än den senast betalda aktiekursen. I nettoskulden är 

inte heller spelskulder inkluderade. Med konvertibler som betraktas som 

aktier ökar antalet aktier till cirka 75,6 miljoner stycken, då även 

inkluderat en utspädning om cirka en miljon aktier från utestående 

personaloptioner. 

 

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

värdering. Som framgår modellerar vi med en genomsnittlig årlig tillväxt 

om 9,2 procent för perioden 2017 till 2020. 

 

  



 

Diskonteringsräntan är satt till cirka 8,3 procent. Den riskfria räntan är 

antagen till 0,7 procent, motsvararande avkastningen på den tio-åriga 

statsobligationen i Sverige. 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 procent. Till 

WACC:en om 6,5 procent har vi adderat tre procent i riskpremie för att 

avspegla bolagets finansiella ställning. 

 

Bolagsvärdet (EV) beräknas till knappt 1,43 miljarder kronor, varav 

nästan 86 procent utgörs av restvärde. Aktievärdet, bolagsvärdet reducerat 

med nettoskuld om 84 miljoner kronor, beräknas till cirka 1,18 miljarder 

kronor.  

 

Med vår DCF-modell beräknar vi ett värde per aktie om 15,2 kronor. 

 

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 13,8 kronor för de kommande 

6 till 12 månaderna. I skrivande stund handlas aktien till 9,05 kronor 

vilket skapar en potentiell uppsida om cirka 53 procent. Således 

rekommenderar vi ett Köp i NG-aktien. 

  

En värdering om 13,8 kronor per aktie motsvarar multiplar i tabell nedan.  

 

    

 

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. 

Det kan i sin tur skapa finansiella problem med en hög räntekostnad. 



 

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 annonseringsbudgeten och öka den betalda trafiken till 

sidan. Dock skulle marginalerna rimligtvis komma ner i ett sådant 

scenario. 

 

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.  

 

Vidare har bolaget en free-float av sina aktier om 31 procent, vilket är 

förhållandevis lågt. Det innebär att likviditeten i aktien kan vara 

begränsad.  

 

Ägare av konvertibler möjlighet att konvertera dessa till motsvarande 11,3 

miljoner aktier. Konvertering kan skapa ett säljtryck i aktien.   

 

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. 

 

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.  

 

 



 

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). 

 

Tabell nedan visar de tio största ägarna per den sista september 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 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. 

 

  

 

 



 

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 kom-

binationer 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 inne-

bära 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 intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

	NG Framsida 2017-11-28.pdf
	Net Gaming 24 Nov 2017-MT_MA_MTv171128_1.pdf

