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UPPDRAGSANALYS 

Tuff avslutning på året 
men vissa ljuspunkter 
Minskad försäljning & kortsiktig osäkerhet 
Purefun Group redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 

21/22 om 29,5 MSEK, jämfört med 33,8 MSEK under samma tidspe-

riod föregående år. Det motsvarar ett intäktstapp om 12,7 procent. 

Tilläggas bör dock att Q4 förra året var starkt och utgör ett tufft jäm-

förelsekvartal. Orsaken hänförs framför allt till det rådande rekord-

höga inflationsläget som påverkat konsumenters köpkraft och skapar 

osäkerhet kring konsumtionen. Den stora frågan framåt är förstås hur 

uthållig den höga inflationen kommer vara, Riksbankens agerande 

kring penningpolitiken, och vad för effekter samt vilken långvarighet 

det kommer få på konsumenters handlande.  

Svagt marginalmässigt men tecken på förbättring 
Justerat för noteringskostnader om 1,9 MSEK uppgick rörelseresul-

tatet för kvartalet till 1,6 MSEK (1,9), vilket motsvarar en rörelsemar-

ginal om 5,4 (5,6) procent. Resultatet påverkas i stor mån av prishöj-

ningar från leverantörer, där motsvarande prisjustering mot konsu-

ment tenderar att släpa efter. Purefun Group har dock under kvartalet 

succesivt höjt deras priser, vilket vi förväntar oss kommer fortsätta 

under kommande kvartal och bidra till en stärkt bruttomarginal. 

Höga containerpriser från Kina har fortsatt påverkat lönsamheten ne-

gativt. Däremot noteras en klar förbättring gentemot vinterns rekord-

höga priser, där kostnaden för en 40 fot container minskat till 

~11 000 USD från 15 000 USD.  

Förvärv stärker positionen inom sexuell hälsa 
I början av maj aviserade Purefun Group ett förvärv av e-handelsbo-

laget Woo Me, som är verksamt inom sexuell hälsa. Woo Me grunda-

des 2018 av tre entreprenörer och bedriver försäljning i hela Norden. 

Bolaget omsatte 39 MSEK det senaste räkenskapsåret, vilket innebar 

en tillväxt om 85 procent. Resultatet för året var positivt. Köpeskil-

lingen bestod dels av en emission om 1,2 miljoner aktier i Purefun 

Group, dels en kontant köpeskilling om 2,5 MSEK. Genom förvärvet 

stärker koncernen sin position i Norden inom sexuell hälsa och via de 

tre medgrundarna ges tillgång till lång erfarenhet inom e-handel samt 

utveckling av affärssystem och automatisering av lagerlogistik.   

Justerar motiverat värde till 21 (29) kronor 
Följt av en svagare rapport än vi räknat med samt kortsiktig osäkerhet 

kring påverkan från det höga inflationsläget sänker vi våra prognoser 

för den organiska tillväxten under 2022/23 och 2023/24. Förvärvet 

av Woo Me täcker dock upp för detta förväntade intäktstapp. Vi juste-

rar även ned våra lönsamhetsprognoser under kommande två räken-

skapsår. Räknat på ett ebitda-resultat om 19,3 MSEK 2023/24, lan-

dar vi i ett nytt motiverat värde om 21 kronor. Det motsvarar en vär-

dering om 12,8 gånger EV/Ebitda på vår prognos för 2023/24. 
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Kursutveckling sedan börsnotering

Prognoser & Nyckeltal, MSEK

20/21 21/22 22/23p 23/24p

Omsättning 142 149 207 235
Bruttomarginal 47,9% 44,5% 47,0% 47,5%

Rörelseres. (ebitda) 14 9 13 19
Rörelseres. (ebit) 13 6 11 17
Nettoresultat 13 9 10 15
Vinst per aktie - 0,81 kr 0,91 kr 1,31 kr

Utd. per aktie - 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt - 4,9% 39,1% 13,2%
Ebitda-marginal 9,8% 5,8% 6,2% 8,2%

Ebit-marginal 9,0% 4,2% 5,2% 7,1%

P/e-tal - 21,0 18,8 13,1
EV/ebitda - 23,3 15,8 10,5
EV/ebit - 32,8 18,7 12,2
EV/omsättning - 1,36 0,98 0,87



Purefun Group  

 

Analysguiden 
4 juli 2022 

 

2
 

Investeringstes 

Imponerande tillväxt- och lönsamhetshistorik 
Purefun Groups resa har sedan starten präglats av hög tillväxt där bo-

laget i snitt växt med hela 33 procent årligen mellan räkenskapsåren 

2009/10 till 2019/20. Tillväxten har levererats under god lönsamhet 

och bolaget har aldrig redovisat ett förlustår. Rörelsemarginalen upp-

gick i snitt till 13,1 procent under tidsperioden, där 2016/17 sticker 

ut med en imponerande 22-procentig rörelsemarginal. Framåt är am-

bitionen att öka andelen egna varumärken (EMV) inom befintlig e-

handelsplattform samt att lansera ett urval av dessa via egna D2C-

butiker på den europeiska marknaden. Detta möjliggör för bland an-

nat högre marginaler och ökad kontroll. En risk framåt är ökad kon-

kurrens med efterföljande prispress, främst på externa varumärken, 

varpå vi gillar fokuset mot att öka andelen EMV. Inom Vuxen utgör 

EMV cirka 25 procent (exklusive kläder) av omsättningen. 

Potential för Vuxen.se att växa i Norden 
Purefun Group var tidiga in på marknaden och lanserade Vuxen.se 

under mitten av 2000-talet. Genom åren har bolaget etablerat en 

stark marknadsposition i Sverige och en hög varumärkeskännedom. 

Vuxen är lanserad i hela Norden, varav den svenska marknaden står 

för cirka 75 procent av omsättningen, Norge för 15 procent, och res-

terande 5 procent delas mellan Finland och Danmark. Med mer än 20 

års erfarenhet av att utveckla Vuxen, ett know-how inom branschen 

och upparbetade kontaktnät, tror vi att förutsättningarna är goda för 

att den rådande geografiska expansionen kommer slå väl ut. 

I kvartalsrapporten för fjärde kvartalet aviserar även ledningen en 

ambition om att lansera i ett nytt land, utanför Norden, inom segmen-

tet sexuell hälsa under hösten 2022.  

Stor och omogen marknad hägrar för Doggie 
Med e-handelsplattformen Doggie är bolaget verksamma på den 

svenska och norska marknaden. Inom segmentet hundartiklar saknas 

idag en tydlig marknadsledare utöver den traditionella zoo fackhan-

deln och det pågår samtidigt ett skifte från traditionell butikshandel 

till e-handel. Marknaden för djurprodukter inom Sverige uppgick till 

2,9 miljarder kronor år 2020 och trender indikerar att vi skaffar fler 

husdjur samtidigt som husdjursägare tenderar att spendera mer. Bo-

laget har under det senare åren riktat mer resurser åt att växa Doggie. 

I kombination med en växande marknad och begränsad konkurrens 

inom nischen ser vi positivt på utvecklingen för Doggie kommande år. 

Expanderar inom nytt segment 
I våras inledde Purefun Group en ny spännande satsning inom fest- 

och kalassegmentet efter två mindre förvärv av Roliga Prylar och 

Kalaslagret. Trafiken till butikerna drivs idag enkom organiskt men 

under sen höst kommer förflyttning ske till en ny e-handelsplattform 

och marknadsföringsinsatser att skala upp. På samma e-handels-

plattform kommer koncernens egenutvecklade koncept, Party-

Ninja.com, att lanseras under hösten. Sammantaget är det en större 

satsning inom segmentet, vilket både breddar koncernens intäktsbas 

och möjliggör för god tillväxt framåt. 

Historik med hög organisk tillväxt 
Nettoomsättning 2009/10–2019/20, mkr** 

 

Källa: Allabolag.se 
*Avser endast dotterbolaget Purefun Commerce AB 
**Orange linje är exp. trend 33%/år 

Fortsatt goda tillväxtutsikter  
Nettoomsättning, 2020/21–2024/25p, MSEK 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser 

Lansering av Partyninja i höst 
PartyNinja.com, egenutvecklat koncept inom fest- och 
kalaskategorin. 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Utfall och prognoser 

Försäljningen långt under våra förväntningar 
Purefun Groups nettoomsättning för fjärde kvartalet 21/22 kom in på 

29,5 MSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 12,7 procent 

gentemot samma kvartal förra året. Vi förväntade oss en omsättning 

i princip i linje med det föregående kvartalet om 45,0 MSEK och hade 

således räknat med ett väsentligt bättre utfall för kvartalet.  

Den främsta anledningen till avvikelsen i intäkterna är sannolikt den 

höga inflationen som även fortsatt stiga efter att Purefun Group 

stängt böckerna för fjärde kvartalet. Grafen intill illustrerar månads-

förändringen för KPI (konsumentprisindex) från januari 2021 till maj 

2022. I maj månad uppgick inflationstakten till hela 7,3 procent, en 

nivå som inte noterats under de 20 senaste åren. Den höga inflations-

takten påverkar konsumenters köpkraft och således konsumtions-

mönstret. Denna påverkan har även noterats hos ett flertal andra 

börsnoterade e-handelsbolag med vinstvarningar och nedreviderade 

prognoser som följd. 

Den stora frågan framåt är förstås hur uthållig den höga inflations-

takten kommer vara, aggressiviteten i Riksbankens penningpolitik, 

och vad för effekter det kommer få på konsumtionen och om dessa är 

av lång- eller kortsiktig karaktär. Konjunkturinstitutet (KI) lämnade 

nyligen uppdaterade prognoser och spår en inflationstakt som nor-

maliseras först år 2024. Styrräntan förväntas under 2022 höjas till 1,5 

procent för att stanna kvar på de nivåerna under resterande del av 

prognosperioden. 

Prishöjningar mot kund tenderar att släpa 
Gällande bruttomarginalen för kvartalet tog vi i föregående analys-

uppdatering höjd för fortsatt höga fraktpriser och estimerade en brut-

tomarginal om 44,0 procent. Det var något konservativt, jämfört med 

46,8 procent som Purefun Group redovisade under kvartalet. Skillna-

den förklaras dels av lägre fraktpriser för containrar från Kina, dels 

en mer fördelaktig valutakurs i USD och EUR.  

Bruttomarginalen för kvartalet var 5,3 procentenheter lägre än för 

samma kvartal förra året. Inflationen är även här till stor del den or-

sakande faktorn. Högre inflationssiffror får nästintill direkt effekt 

från leverantörer med prishöjningar som följd medan konsumenter 

är mer priskänsliga varpå motsvarande höjning av priset tenderar att 

ta längre tid. Det är en effekt som kommit hastigt då ledningen inte 

såg några inflationspåverkande tendenser i den tidigare Q3-rappor-

ten. Under våren har koncernen stegvis höjt priserna mot kund, vilket 

vi räknar med kommer att fortsätta.  

En annan orsak är fortsatt höga fraktpriserna för containrar från 

Kina. På den positiva sidan har containerpriserna, vilka i vintras var 

på rekordhöga nivåer, börjat komma ned något i pris. I vintras upp-

gick kostnaden som mest till 15 000 USD för en 40 fot container och 

har nu kommit ner till nivåer omkring 11 000 USD. En ”normalnivå” 

historiskt har legat kring 4 000 USD per 40 fot container.  

Inflationstakten på rekordnivåer 
Månadsförändring för KPI, jan 2021-maj 2022 

 

Källa: SCB, Analysguiden 

Konjunkturinstitutets syn framåt 
KI-prognoser för KPI och styrränta, 2021-2025p 

 

Källa: Konjunkturinstitutet, Analysguiden 
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Även lönsamheten var lägre än vi förväntat oss 
Rörelseresultatet för kvartalet, exkluderat noteringskostnader om 1,9 

MSEK, summerade till 1,6 MSEK. Det resulterar i en rörelsemarginal 

om 5,4 procent. Vi hade räknat med en rörelsemarginal om 6,8 pro-

cent. Skillnaden förklaras främst av en lägre försäljning än vi räknat 

med samt en större ökning av personalkostnaderna som steg med 2 

MSEK gentemot förra kvartalet.  

Kostnadsutveckling som andel av nettoomsättning 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
Not: 21/22 Q4, innehåller noteringskostnader om 1,9 MSEK 
21/22, innehåller noteringskostnader om 3,5 MSEK 

Förvärv stärker positionen inom sexuell hälsa 
Den 1 maj meddelade Purefun Group att de ingått avtal om förvärv av 

e-handelsbolaget Woo Me (tidigare Blush Me). Woo Me tillhandahål-

ler ett brett produktsortiment inom bland annat vuxenleksaker, un-

derkläder och glidmedel. Huvudmarknaden är Sverige, men försälj-

ning bedrivs även i Finland, Norge och Danmark. Köpeskillingen för 

förvärvet uppgick till 30 MSEK och betalades dels via en emission av 

1,2 miljoner aktier i Purefun Group, dels en kontant köpeskilling om 

2,5 MSEK.  

Verksamheten grundades år 2018 och har på kort tid uppvisat en im-

ponerande tillväxt. I april 2022 stängdes böckerna för räkenskapsåret 

2021/22 där omsättningen summerade till 39 MSEK, vilket motsva-

rade en tillväxt om hela 85 procent. I pressmeddelandet framgår att 

resultatet för det senaste räkenskapsåret var positivt. Förvärvet inte-

grerades med Purefun Group den första maj och kommer således att 

synas i siffrorna från det första kvartalet under 2022/23.  

Starkt kundbetyg för Woo Me 

 

Källa: Trustpilot 

Vi gillar förvärvet som stärker Purefun Groups marknadsposition 

inom sexuell hälsa i Sverige men även i övriga Nordiska länder. In-

tegrationen av förvärvet har enligt ledningen gått planenligt. Trots 

högre produktvolymer har befintlig personalstyrka, såsom lagerper-

sonal och kundtjänst, klarat av att hantera det. Det visar tydligt på 

skalfördelarna i koncernens affärsmodell.  

Erhåller viktig kompetens i samband med förvärvet 
De tre medgrundarna av Woo Mee, Tobias Fransson, Robert Sur-

bevski och Marcus Axelsson, kommer även vara en del av Purefun 

Group framåt och bidra med värdefull kunskap och erfarenhet till 

koncernen.  

21/22 Q4 20/21 Q4 21/22 20/21

Handelsvaror 53,2% 47,9% 55,5% 52,1%
Övriga externa kostnader 30,2% 37,6% 31,1% 31,7%
Personalkostnader 18,3% 9,8% 9,1% 7,7%
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Tobias Fransson var tills 2015 vd för Nordicfeel, idag ledande i 

Sverige inom skönhetsprodukter, och hade operativt ansvar för för-

säljning, marknad och inköp. Under sin tid som vd var Fransson en 

viktig pusselbit i att växa försäljningen från 0 till 230 MSEK, samtliga 

år under lönsamhet. Robert Surbevski har en bakgrund som sy-

stem- och affärsutvecklare och bidrar med programmeringskunskap 

som kan nyttjas för att skräddarsy system för bland annat inköp. 

Marcus Axelsson har tidigare varit IT-ansvarig på Fortnox och har 

också en lång bakgrund inom programmering. Pågående utvecklings-

arbeten är bland annat lagersystemet och automationen vilket kom-

mer effektiviseras än mer.  

Spännande höst att se fram emot 
I våras inledde Purefun Group en ny spännande satsning inom fest- 

och kalassegmentet genom två mindre förvärv av Roliga Prylar och 

Kalaslagret. Butikerna kommer under sen höst migreras till en ny e-

handelsplattform och i samband med det kommer marknadsfö-

ringsinsatser att skalas upp. På samma e-handelsplattform kommer 

koncernens egenutvecklade koncept, PartyNinja.com, att lanseras 

under hösten. Sammantaget är det en stor satsning inom kategorin 

och vi ser med spänning framemot att följa utvecklingen framåt.  

Vidare kommunicerar ledningen att det nya segmentet inom lågpris-

produkter, Sexleksakeroutlet.se, har flyttats över till koncernens e-

handelsplattform och just nu pågår uppdatering av sortimentet. Un-

der juli månad är planen att börja marknadsföra och köpa trafik, vil-

ket succesivt kommer trappas upp under hösten. 

Slutligen har en första kollektion av Mighty Solo (träningskläder för 

kvinnor) blivit färdigtillverkad i mitten av juni och förväntad leverans 

är under tidig höst. Koncernen har uppdaterat varumärkeskonceptet 

och kommer genomföra en helt ny lansering av varumärket.  

Snabbast tillväxt inom erotik och sexleksaker, 2021 
Nyligen släppte Nets rapporten ”Svensk E-handel 2021” vilket är en 

omfattande sammanfattning kring e-handelsutvecklingen inom varor 

och tjänster för olika sektorer under fjolåret. Enligt rapporten fram-

går att e-handelsmarknaden i Sverige för erotik och sexleksaker upp-

gick till 800 MSEK. Uppfriskande i rapporten är tillväxten gentemot 

2020 som uppgick till 68 procent. Sannolikt är en stor del av tillväxten 

hänförd till pandemin och ett ökat hemmasittande men även av den 

normalisering som segmentet genomgått och fortfarande genomgår. 

Det bådar gott för framtiden och visar att Purefun Group fortfarande 

har mycket att hämta även på den svenska marknaden. 

E-handlare uttrycker pessimism i undersökning 
Prisjämförelsebolaget Pricerunner publicerar kvartalsvisa onlineun-

dersökningar för att ta tempen på bolagets 7400 anslutna butiker. I 

undersökningen får e-handlare besvara frågor kring hur verksam-

heten utvecklas i nuläget och hur de ser på framtiden. För första kvar-

talet nådde deras ”E-handlarindex” nya rekordlåga nivåer och det 

lyfts bland annat fram osäkerhet kring det säkerhetspolitiska läget 

och fortsatt höga fraktpriser. Indexet består av e-handelsbolag i olika 

sektorer och är förstås inte helt översättningsbart men vi noterar en 

kortsiktig pessimism hos e-handlarna.  

Viktig lansering under hösten 
PartyNinja.com, egenutvecklat koncept inom fest- och 
kalassegmentet. 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Värdering & Prognoser 

Tufft organiskt men förvärvet väger upp 
Vi gör större prognosjusteringar vad gäller den organiska tillväxten 

för koncernen framför allt under innevarande år. Det är främst en 

funktion av det rådande inflationsläget som enligt KI:s prognoser in-

dikerar höga nivåer för både 2022 och 2023. Huruvida lång tid det tar 

för konsumenter att anpassa sig och hur prisutvecklingen utvecklar 

sig är förstås svårt att bedöma på kort sikt. 

Vi noterar även en kortsiktig pessimism bland e-handlare och 

nedreviderade prognoser för ett flertal andra börsnoterande e-han-

delsbolag. Samtidigt har historiken visat att segmentet sexuell hälsa 

klarat sig relativt bra jämfört med andra branscher under tuffare ti-

der. Purefun Group kommer även lansera satsningen inom fest- och 

kalasprodukter i höst, vilket är ett nytt initiativ som kan driva tillväx-

ten. Trots negativ tillväxt i Q4, där mars och april är historiskt svaga 

månader, räknar vi med att tillväxten återhämtar sig och förväntar 

oss en låg ensiffrig organiskt tillväxt för 2022/23. 

Justeringen av våra försäljningsprognoser, gentemot föregående ana-

lysuppdatering, blir dock i princip oförändrade eftersom förvärvet av 

Woo Me väger upp detta förväntade intäktstapp. Woo Me omsatte un-

der det senaste räkenskapsåret 39 MSEK och växte från 21 MSEK året 

innan. Siffrorna i maj för Blushme.se och Woome.no indikerar även 

en stark tillväxt, med respektive 48 procent och 106 procent gentemot 

samma månad föregående år. Detta dock från låga nivåer. 

Historiskt har Woo Me bedrivit en aggressiv prissättning för att växa 

och snabbt plocka marknadsandelar, vilket medför att resultatet ej ut-

vecklats i samma takt. Resultatet för det senaste räkenskapsåret be-

skrivs av ledningen som ”positivt” och vi antar att rörelsemarginalen 

därför ligger på låga ensiffriga nivåer. Vi förväntar oss dock på sikt ett 

antal marginalförbättrande åtgärder som kan ta upp lönsamheten till 

högre nivåer: 

 Skalfördelar i form av inköp och marknadsföring  

 Skalbarhet från integration i Purefun Groups effektiva lager-

verksamhet (samma personal packar & plockar fler varor). 

 Succesiv prishöjning – mycket låga priser idag. 

Indikation på förbättrad bruttomarginal framåt 
Under Q4-rapporten uppgick bruttomarginalen till 46,8 procent. En 

försämring gentemot fjolårets 52,1 procent men väsentligt bättre än 

föregående kvartals 42,2 procent. Det som indikerar på en förbättring 

är dels att containerpriserna från Kina kommit ned dels, att koncer-

nen lyckats höja priserna mot kund. Vi räknar med att bruttomargi-

nalen stärks till 47 procent för 2022/23. Samtidigt har vi skruvat upp 

personalkostnaderna något som en naturlig följd av förvärvet av Woo 

Me. För koncernen som helhet estimerar en ebitda-marginal om 6,2 

procent för 2022/23 som stärks till 8,2 procent 2023/24.  
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Multipelkontraktion inom jämförelsebolag 
Purefun Groups aktie har handlats svagt sedan börsnoteringen i feb-

ruari och tappat omkring 35 procent i värde. Liknande aktieutveckl-

ing noteras även bland våra jämförelsebolag av börsnoterade e-hand-

lare där vinstmultiplarna kommit ned kraftigt. 

Vid värderingen av Purefun Group har vi tagit avstamp i en relativ-

värdering. Tabellen nedan är en sammanställning av värderingsmul-

tiplar för ett antal svenska börsnoterade e-handelsbolag. Baserat på 

medelvärdet värderas nedan e-handelsbolag till 15,2 gånger 

EV/Ebitda och 1,13 gånger EV/Sales på rullande tolv månader. I skri-

vande stund värderas Purefun Group till 192 MSEK. Nettoomsätt-

ningen för det senaste räkenskapsåret uppgick till 149 MSEK och 

ebitda-resultatet (exkl. noteringskostnader) summerade till 12,2 

MSEK. Inräknat nettoskulden om 11,6 MSEK (efter reducering av 

kassan med 2,5 MSEK för förvärvet av Woo Me) motsvarar det en 

värdering om 16,6 gånger EV/Ebitda och 1,36 gånger EV/Sales.  

Överblick av börsnoterade e-handelsbolag 

 
Källa: Refinitiv 

Sänker motiverat värde till 21 kr 
En kombination av sänkta prognosjusteringar, främst gällande lön-

samheten, och lägre multiplar för våra jämförelsebolag medför att vi 

sänker vårt motiverade värde till 21 (29) kronor. Det motsvarar en 

värdering om 12,8 gånger EV/Ebitda på vår prognos för 2023/24. I 

värderingen har vi även räknat med utspädningen om 1,2 miljoner 

nya aktier i Purefun Group samt kontantbetalningen om 2,5 MSEK 

relaterat till förvärvet av Woo Me.  

Bolag Börsvärde EV/Sales R12 EV/Ebitda R12 EV/sales 2022p EV/Ebitda 2022p

BHG 4 680 13 209 8,0% 0,76 9,6 0,41 10,8

Boozt 4 228 6 100 6,3% 0,68 10,9 0,62 8,9

Desenio 300 1 113 12,4% 0,21 1,3 0,25 3,5

Online Brands 3121 2 259 6,0% 1,62 21,8 1,32 25,8

Lyko 416 206 6,2% 2,10 33,7 - -

Pierce 698 1 645 2,4% 0,55 14,5 0,51 15,2

Revolution Race (RVRC) 4 816 1 287 28,4% 3,76 13,3 3,55 12,6

Rugvista Group 937 686 17,3% 1,13 6,5 1,06 6,5
Södersportfiske 328 200 5,1% 1,59 25,2 - -

Medel 2 169 2 967 10,2% 1,38 15,2 1,10 11,9

Median 937 1 287 6,3% 1,13 13,3 0,62 10,8

Ebitda-marginal
R12

Omsättning
 R12
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Risker 

Prognoser och värdering bygger på fortsatt tillväxt 
Vår värdering baseras på en förväntansbild om att Purefun Group 

kommer kunna fortsätta växa i hög takt kommande år och uppnå 

högre lönsamhet. Det baseras på bland annat att de geografiska sats-

ningarna slår väl ut, att bolaget fortsätter plocka marknadsandelar 

samt framgång i lanseringarna av bolagets egna D2C-butiker. Ex-

pansion till nya marknader tar tid, är kostsamt och det är svårt att 

etablera varumärkeskännedom. Risker kopplade till lanseringarna av 

D2C-butikerna är kopplade till svårigheter att lyckas driva trafik till 

en helt ny webbplats samt att varumärkena möjligen inte uppskattas 

av målgruppen. 

Marknad präglad av konkurrens 
Vår tro om att bolaget framåt lyckas plocka marknadsandelar kan po-

tentiellt hållas tillbaka av ökad konkurrens. Vi noterar bland annat att 

e-handelskoncernen Lyko tillhandahåller ett produktutbud (inom 

sexuell hälsa). Därtill finns risken att konsumenter framåt väljer att 

vända sig till stora marknadsplatser såsom CDON Marketplace och 

Amazon, som har ett stort utbud av konkurrerande produkter till 

både Vuxen och Doggie. 

Stora investeringar ökar kostnaderna 
Purefun Group har tagit stora investeringar i både egen lagerverk-

samhet samt två e-handelsplattformar. Detta är investeringar som 

möjliggör för kostnadsbesparingar och stärkt lönsamhet om bolaget 

lyckas nå ett högt kapacitetsutnyttjande. Om inte, kan det innebära 

att bolaget endast fyllt upp kostnadskostymen med marginaltyngande 

avskrivningar som följd.  

Leverantörsrisk 
Purefun Group har ett beroende till leverantörer för leverans av pro-

dukter. Detta kan innebära risker såsom att produkter inte levereras 

och försenade leveranser vilket kan leda till missnöjda kunder och 

lägre försäljning. Därtill finns risk kopplade till frakter och högre 

kostnader, vilket varit en påtaglig följd av Covid-19. 

Valutarisk 
Purefun Group har en hög exponering mot utländska valutor, framför 

allt USD och Euro, vilka vid fluktuationer kan påverka både försälj-

ning och lönsamhet. Hänfört till inköp av produkter utgörs mer än 90 

procent av utländsk valuta och kopplat till försäljningsintäkter upp-

går siffran till ~25 procent. 
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikern Erik Pilbackes äger inte och får heller inte äga aktier i det ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Erik Pilbackes 
 


