
 

 

  



 

 är ett intressant 

bolag, dels då det har 

haft en kraftig tillväxt 

under senare år och dels 

då bolaget verkar inom 

heta sektorn, molntjänster. Sedan 

bolagets start har fokus legat på att 

tillhandahålla globala kom-

munikations tjänster för små-

företag med målet att skapa en 

unik ”freemium-tjänst” till ett lågt 

pris som är enkel för användaren.  

Bolagets mjukvaruplattform är 

kärnan i verksamheten och an-

vänds initialt till att sälja inter-

nationella telefonnummer med 

vidarekoppling. Just nu utnyttjas 

endast en viss del av funk-

tionaliteten. Marknaden i vilken 

Sonetel verkar kallas i breda 

termer för SaaS-tjänster (Software 

as a Service). Denna marknad är 

enorm och prognostiseras ha en 

omsättning på 46 miljarder USD 

under 2017. År 2020 förväntas 

marknaden växa till 75 miljarder. 

 

 för Sonetel. 

Bolaget har hittills uppvisat en 

imponerande tillväxt med begräns-

ade resurser. För att komma åt 

kapital för fortsätt tillväxt 

noterades aktien i våras. Det nya 

kapitalet har dels använts till att 

betala av lån men främst för att 

fortsätta utvecklingen av API 

(gränssnitt för maskinell kom-

munikation) och AI (artificiell 

intelligens) som kommer att vara 

framtida områden för tillväxt för 

Sonetel.  

 

i plattformen resulterar 

nu mer och mer i ett utökat 

erbjudande till kunderna och 

framöver kommer även AI-

funktioner att läggas till. Detta 

kommer ge stöd till användaren i 

samband med kundkom-

munikation. Rimligen kommer 

bolaget genom funktionen att 

kunna knyta kunderna närmare 

till sig med potential för ökade 

intäkter. 

 

 en kassa-

flödesanalys med en multipel-

värdering uppskattar vi det 

motiverade värdet per aktie till 29 

kronor. Modellerat scenario är 

konservativt då det ännu är 

osäkert hur mycket som de nya 

delarna kommer att bidra med. 

Skulle det nya avtalet med Weebly 

och de andra satsningarna nå sin 

fulla finns det ytterligare 

uppsidafrån vår riktkurs. Vi tar 

upp bevakning med en köp-

rekommendation.  

S

    



 

 

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. 

 

 

  



 

 

Sonetel AB (Sonetel eller bolaget) är ett svenskt mjukvaruföretag grundat 

2005. Bolaget tillhandahåller en global internetbaserad 

prenumerationstjänst för extern kommunikation (röst och text). 

Målgruppen är småföretag med upp till 50 anställda. Kärnan i Sonetel är 

deras mjukvaruplattform på vilken prenumerationstjänsten är baserad. 

Plattformen som har tagit 250 manår att färdigställa är en så kallad SaaS 

tjänst (Software-as-a-Service) med ett liknande affärsupplägg som mer 

kända MS Office 365 eller Spotify, där användaren abonnerar på tjänsten.  

 

Likt de andra bolagen inom SaaS tjänster är avsikten med Sonetels 

strategi att erbjuda en avskalad gratis bastjänst, också kallad Freemium-

tjänst. När kunderna inser begränsningarna i de enskilda tjänsterna 

kommer det vara en av drivkrafterna mot att gå från gratisabonnemang till 

betalt abonnemang. Tjänsten omfattar i dagsläget tillgång till lokala 

telefonnummer i rad olika länder för en låg kostnad och tillgång till gratis 

konferenssamtal. Servicen är tänkt för e-handelsbolag och andra mindre 

företag med internationell inriktning. En upplevd lokal närvaro på de 

olika marknaderna kan ge möjligheter för småföretag att bearbeta 

marknader som tidigare inte var inom deras räckvidd. 

 

Sonetels plattform har över 700 000 registrerade användare i över 200 

länder. Målet är att öka basen användare kraftigt under de kommande 

åren. Erbjudandet till potentiella kunden i nuläget är att kostnadsfritt 

registrera sig för att prova ett telefonnummer i valfritt land med gratis 

konferenssamtal. För att behålla numret och utnyttja fler fördelar som 

vidarekoppling från eget nummer eller internationella affärssamtal till 

lokal taxa kan användaren fylla på sitt förbetalda konto, utöver detta kan 

kunden bli premiumkund och få del av ytterligare tjänster. En viktig del i 

bolagets strategi är att bygga ut gratiserbjudandet för att få en kraftigt 

utökad spridning och därigenom långsiktigt nå ett stort antal betalande 

kunder.  

 

För att generera nya kunder används främst sökmotorer och sociala 

medier. Sonetel har ett eget system som skapar Google AdWords-

annonser på fraser som tidigare har genererat försäljning. Annonserna 

anpassas till olika länder och städer. Ytterligare avser bolaget arbeta med 

samarbetspartners där fokuset ligger på etablerade tjänsteplattformar med 

ett stort antal företagskunder. En milstolpe i arbetet med att hitta 

samarbetspartners är samarbetet med webbplatsleverantören Weebly.  

 

Weebly är en amerikansk tjänst för att bygga webbplatser för personer 

utan teknisk kompetens och har cirka 40 miljoner användare. Från och 

med i juni i år så kan Weeblys användare enkelt installera Sonetels app 

(plattform) till sin hemsida och därmed får ett eget telefonnummer i 

valfritt land och stad. 

 

För att ytterligare få spridning och öka tillgängligheten planeras att göra 

ett allmänt API tillgängligt för utvecklare och potentiella partners att 

utveckla plug-in till ytterligare vitt spridda plattformar med stora volymer 

av kunder. Exempel på dessa kan vara Shopify, Wordpress eller Desk. 

Detta API förväntas vara tillgängligt under det tredje kvartalet 2017.  



 

 

För att fortsatt vara attraktivt som en bred molntjänstbaserad Freemium-

app måste erbjudandet fortsätta att utvecklas. Utveckling är en 

förutsättning för att tillväxten ska fortsätta att vara stark. Ett antal nya 

tilläggstjänster kommer lanseras under 2017 för att säkerställa att utbudet 

är konkurrenskraftigt.  

 

Prissättningen har från början varit av stor strategisk betydelse. 

Prissättningen är primärt anpassad för entreprenörer i Asien, 

Latinamerika samt Afrika för att kunna generera volym. Som tidigare 

nämnts är det gratis att registrera sig för plattformen men efter prövotiden 

måste kunden börja betala. Kunder betalar i genomsnitt cirka 90 kronor 

per månad för tjänsten. Den historiska bruttomarginalen har legat på 

ungefär 70 procent.   

 

Som nästa steg i den strategiska utvecklingen är lanseringen av det 

utökade Freemiumerbjudandet, där kunderna kan erhålla en komplett 

lösning för telefoni och textkommunikation. Genom bolagets utveckling 

av AI (artificiell intelligens) för plattformen kommer Sonetels kunder få 

ytterligare stöd i sin kommunikation med sina kunder. Dialogen mellan 

småföretagaren och dess kunder kommer att gå via Sonetels system och 

genom att lära av dessa dialoger så kommer Sonetel gradvis kostnadsfritt 

kunna erbjuda en ökad automatisering av dialogen utan någon extra 

konfigurering. Dessa utökade tjänster kommer erbjudas utan extra 

kostnad men med begränsningar i tjänsten kommer det att bli attraktivt 

för en andel av kunderna att uppgradera så avgift erläggs.  

 

Sonetels affärsmodell bygger alltså på att få så många användare som 

möjligt att prova deras tjänst för att konvertera dessa till betalande 

kunder. Det så kallade Freemiumerbjudandet ska fortsätta att stärkas så 

att bolagets tillväxt är fortsatt stark.  

 

Affärsmodellen beskrivs grafiskt nedan:  

 

 

 

En grundsten i affärsmodellen är som tidigare nämnts prissättningen. 

Priset på tjänsten som i nuläget innefattar ett telefonnummer sätts globalt 

efter betalningsförmågan hos entreprenörer i de länder där 

betalningsförmågan är som lägst. Dessa länder finns främst i Asien, Afrika 



 

 

och Latinamerika. Detta är gjorts med tanken att fokusera på volym 

globalt med en viss andel som uppgraderar till premiumtjänsten. 

Historiskt har cirka 14 procent av användarna blivit betalande kunder. 

Genom den höga graden av automatisering blir kunder lönsamma även 

vid små intäkter. Även om fokus och prissättning har varit mot 

utvecklingsländer kommer intäkterna förnärvarande från länder där 

internetmognaden är hög (se graf nedan). 

 

 

Huvuddelen av intäkterna kommer från månads/årsavgifterna vilket är 

naturligt givet hur modellen är uppsatt. Fortsatt utveckling av 

affärsmodellen är vitalt för fortsatt tillväxt.  

 

Visserligen har bolaget ännu bara skrapat på ytan av den stora 

marknadspotentialen men för att ligga i framkant av utvecklingen och 

driva tillväxten behöver ytterligare funktioner adderas, där den mest 

spännande utvecklingen ligger inom AI. 

 

Inom de närmaste kvartalen är fokus främst på lanseringen av det utökade 

Freemiumerbjudandet med en mer komplett lösning inom telefoni och 

textkommunikation. Integrationen av nya tjänster kommer ske 

kontinuerligt (se nedan) med ett kluster av lanseringar under bolagets 

tredje kvartal 2017. (Bolaget har brutet räkenskapsår). 
 

  

 



 

 

Försäljningen av bolagets tjänster sker genom flera kanaler. 

Direktförsäljning till företagskunder görs via bolagets hemsida där hela 

processen är automatiserad. En engelskspråkig kundtjänst tillgänglig 

dygnet runt. Marknadsföringen för direktförsäljningen sker främst genom 

avancerad användning av Google AdWords. Som tidigare nämns har 

Sonetel byggt ett system som automatiskt skapar AdWordsannonser 

baserat på intäktsdrivande fraser kombinerat med Sonetels utbud. 

 

AdWordssystemet uppdateras och underhålls för att säkerställa 

lönsamheten i systemet. Utöver detta används andra sociala medier som 

exempelvis Facebook och bloggar för uppföljningsmarknadsföring när ett 

besök på hemsidan inte genererat köp.  

 

Sonetel utvecklade ett API (gränssnitt för maskinell kommunikation) som 

lanserades under 2017. Detta API möjliggör indirekt försäljning via 

partners samt white-label lösningar, detta är ett område som bolaget har 

stora förhoppningar på. Det kan potentiellt ge ett avsevärt bidrag till 

tillväxten framöver. Ett antal testkunder har haft Sonetels SaaS-tjänster 

som en extra tjänst i sitt erbjudande med gott resultat. Under 2017 har en 

viktig funktion lagts till i API:et som möjliggör för appar och webbsidor 

att kommunicera direkt med Sonetels API istället för att gå via 

partnerbolagets server. Detta innebär en enklare integration för 

partnerbolagen. Den typiska partnern kan vara webbhotell, mindre 

teleoperatörer, apputvecklare och andra som vill ha Sonetels SaaS-tjänst i 

sitt erbjudande.  

 

Den nyligen annonserade integrationen med Weebly är ett exempel på 

nästa steg i försäljningsstrategin där syftet är att tillgängliggöra bolagets 

SaaS-tjänst som en ”plugin” i en rad plattformar såsom Wix, Shopify, 

Desk.com och Wordpress med flera. På detta vis kommer Sonetel nå 

tiotals miljoner användare och potentiella kunder. I fallet Weebly som 

erbjuder ett verktyg så kunden kan bygga sina egna hemsidor har över 40 

miljoner kunder. Dessa ”plugins” kommer kunna utvecklas externt och 

kommer därför inte öka Sonetels fasta kostnader. 

 

Sonetels plattform är främst inriktad mot små entreprenörsdrivna bolag 

med ett internationellt fokus som i stora drag kan i inrymmas i begreppet 

små och medelstora bolag. Sonetels primära fokus är dock på Micro Cap, 

det vill säga bolag med 1–5 anställda.  

 

Bolagets marknad drivs främst av en ökad internettillgänglighet och e-

handel. Ytterligare avgörande faktorer för tillväxten är den ökade 

internationaliseringen av handeln och en ökad acceptens bland kunder 

för köp över internet internationellt samt det ökade värdet av molntjänster 

och molnbaserad kundkontakt.  

 

En av de viktigaste grundläggande faktorerna för tillväxt för bolag som 

Sonetel riktar in sig på är alltså tillgången till internet. Internet som i sin 

linda för nästan 30 år sedan var en begränsad tillgång är numera något 



 

 

som drygt hälften av jordens befolkning kan använda. Mer än hälften har 

en smartphone och cirka 70 procent har tillgång till en mobiltelefon. 

 

 

 

Efter en relativt blygsam start för e-handel under internets barndom har e-

handeln under det senaste decenniet fått en helt annan acceptans till följd 

av säkrare betalningar och logistik. E-handeln har växt till en global 

marknad som 2016 uppskattades vara värd 1,9 trillioner US-dollar. 

Visserligen är värdet ännu bara cirka 9 procent av den totala 

detaljhandeln i världen men det är här tillväxten finns och e-handeln 

driver på den globalisering som nu pågår i konsumentledet. Tillväxten för 

den globala e-handeln förväntas uppgå till nästan 23 procent under 2017.  
 

En stor del av tillväxten kan hänföras till att konsumenterna har vant sig 

vid att kunna handla varor och tjänster snabbt från andra länder. Hur stor 

andel som gränsöverskridande e-handel utgör varierar en del beroende på 

källa. Det man dock kan se är att i vissa länder är andelen som 

kombinerar lokal och gränsöverskridande e-handel relativt stor.  

 

Utifrån tillgänglig statistik ser det ut som att stater med mindre befolkning 

tenderar att vara mer öppna för internationell e-handel. Ser man på 

exemplen USA och Kanada får man förmoda att amerikanen tenderar att 

handla mer lokalt (inom USA) med deras stora utbud och att 

kanadensarna mer utnyttjar den stora och mer prismässigt fördelaktiga 

marknaden i USA. I både Sydamerika och Afrika är gränsöverskridande e-

handel oftast dominerande vilket ter sig naturligt då dessa länder lokalt 

inte kan konkurra med det stora internationella utbudet. 

 



 

 

Som nämnts är Sonetels kunder de små och mellanstora bolagen (SME). 

Fokuset är primärt riktat mot de minsta i denna grupp, det vill säga de 

med 1–5 personer anställda. Dessa SME bolag som har upp till 250 

anställda är en stor del av världens ekonomi.   

 

Sonetels affärsmodell bygger på erbjudandet genom sin SaaS-plattform. 

Oavsett vilken källa som används i att uppskatta marknadsstorlek och 

tillväxt inom de olika områdena av molnmarknaden är det klart att 

tillväxten inom detta område har varit stark under de senaste åren. Den 

starka tillväxten kommer dock att mattas under kommande åren, 

beroende på att marknaden har kommit in en mer mogen fas. Om man 

använder Gartners prognoser så väntas SaaS-marknaden uppgå till över 

46 miljarder US-dollar 2017. Detta av en uppskattad total marknad för 

molntjänster på drygt 247 miljarder US-dollar 2017. SaaS är det nästa 

största området mätt i omsättning efter molnreklam som förväntas 

omsätta cirka 105 miljarder US-dollar under 2017.  

 

 

Den starka tillväxten på SaaS-marknaden har kommit från företag och 

organisationer som har insett molnets multidimensionella fördelar. 

Rörlighet, skalbarhet, kostnadsfördelar och ökad innovationstakt driver 

tillväxten. Trenden är att fler och fler företag rör sig mot att ha molnet och 

SaaS som din främsta lösning gällande kommunikation eller IT. Gartner 

uppskattar att 30 procent av dom största 100 mjukvarubolagen kommer 

att gå över till att endast sälja via molnet 2019.  

 

 



 

 

Sonetels affärsmodell med en komplett lösning för det lilla företagets 

hantering av inkommande text och röstkommunikation, har särskilt med 

AI stödet få direkta konkurrenter. Det finns globala konkurrenter inom 

sektorn, där tollfreeforwarding.com är en. Tollfreeforwarding har i dag 

varken textkommunikation eller AI stöd i sitt system. Det finns andra 

leverantörer som till synes erbjuder liknande tjänster, dock vänder de sig 

oftast till programmerare och andra användare med god teknisk 

kompetens och är även i vissa fall grossister. De erbjuder strikt 

telefonnummer/telefonitjänster. Några av de mest kända är Twilio, 

Shoretel, DIDWW och Voxbone. Dessa aktörer erbjuder i nuläget 

telefonilösningar som är liknande Sonetels, men inte något som i nuläget 

liknar Sonetels framtida lösningar. 

   

En av de mer kända konkurrenterna är det amerikanska Twilio som 

startades 2008 i San Francisco. Twilio är verksamma inom delvis samma 

områden som Sonetel med sin molnplattform men vänder sig främst till 

större aktörer med teknisk kompentens. Twilios 10 största kunder 

representerar 30 procent av deras omsättning och den enskilt största 

kunden Whatsapp.com har en andel av 9 procent omsättningen. Bolaget 

har över 800 anställda och har 36,6 tusen aktiva konton. Twilio hade en 

omsättningstillväxt 2016 på 66 procent för att då omsätta drygt 277 

miljoner US-dollar. Bruttomarginalen ligger på 57 procent. 

 

Voxbone är inte i direkt mening en konkurrent då de fokuserar på att vara 

grossister och säljer inte direkt till småföretag som dessutom förutsätts ha 

god teknisk kompetens. Utöver detta har de ett krav på att man spenderar 

minst 500 US-dollar i månaden. Voxbone är en underleverantör till 

Sonetel. 

 

DIDWW är också en underleverantör till Sonetel och liknar för övrigt 

Voxbone i mångt och mycket då de fokuserar på större kunder och även 

här fokus mer på grossistledet. Lägsta kostnad är 50 US-dollar i månaden.  

 

Andra intressanta bolag i sektorn, även om de inte är direkta 

konkurrenter, är Shoretel och Ringcentral. Båda är USA-baserade och 

levererar kommunikationslösningar för företag genom deras 

molnplattformar. Shoretel är ett företag verksamt i CPaaS 

(Communications Platform as a Service), deras molnbaseradeplattform 

möjliggör för utvecklare att lägga till realtidskommunikations lösningar på 

deras applikationer utan att behöva bygga infrastruktur. Shoretel är ett 

mer traditionellt telefonsystemsföretag som expanderar in i molnmiljön. 

Shoretel omsätter ungefär 360 miljoner US-dollar (2016) men har 

problem med fallande tillväxt i de äldre produktrelaterade områdena, 

dock växer hosting med drygt 20 procent.   

 

Ringcentral är en leverantör av molnbaserade kommunikationslösningar 

och andra mer traditionella teletjänster till större företag. De har ungefär 

samma utbud av tjänster i sin molnbaserade tjänst (röst, text, 

konferenssamtal) som Sonetel i sitt utbud men med skillnaden att de 

riktar sig till större företag och till avsevärt högre kostnad och krav på 

teknisk kunskap. Ringcentral omsatte 380 miljoner US-dollar 2016 med 

en tillväxt på 28 procent, dock fortfarande med förlust. En förklaring kan 

vara att de lägger cirka 17 procent av omsättningen på forskning och 

utveckling.  



 

 

Både Shoretel och Ringcentral är inte inriktade på samma kundgrupp som 

Sonetel och har bara delar som till viss utsträckning konkurrerar. Det är 

dock av intresse för att påvisa att tillväxten inom molnbaserade 

kommunikationslösningar fortfarande är stark.   

 

På de lokala marknaderna finns det också en del konkurrenter som kan 

erbjuda internationella nummer men de är primärt 

telefonväxelleverantörer eller verksamheter med liknande tjänster. 

Internationella nummer är oftast en extra tjänst till hög kostnad och 

relativt lång leveranstid.  

 

En faktor som över tid har en potential att särskilja Sonetel ytterligare mot 

konkurrensen är den kommande AI-lösningen. Det finns givetvis 

konkurrerande företag även här, men lösningarna är inte fokuserade på de 

mindre företagens behov och lösningarna är oftast mer tekniskt 

komplicerade. Det amerikanska bolaget Digital Genius är en konkurrent 

inom AI eller ”Bionic Customer Service” men fokusar främst på 

textbaserad kommunikation och stora företag. 

 

Det finns förstås en del risker i ett ungt bolag som har haft en kraftig 

tillväxt under en kort period. En av de mer framträdande riskerna är det 

stora personberoendet av grundaren och VD Henrik Thomé. Det är 

samtidigt något som bolaget nu har börjat adressera genom att utöka 

ledningsgruppen. Samtidigt som det är en risk är det även en tillgång med 

en liten och kostnadseffektiv organisation där grundaren och 

entreprenören är en stor del av visionen för bolaget.  

 

En annan icke försumbar risk är hur mer kapitalstarka framtida 

konkurrenter agerar. För närvarande är intresset litet för Sonetels nisch 

från de större teknikjättarna i molnbranschen, men det kan snabbt 

förändras. En närbesläktad risk är den tekniska risken, är patenten och 

det tekniska försprånget tillräckligt starkt för att hålla eventuella 

konkurrenter borta. Vi har svårt att bedöma det tekniska försprånget som 

utomstående part men kan konstatera att en teknisk risk finns. 

 

Det finns också en risk i att företaget ökar kostnadsmassan för att växa 

ännu snabbare, främst genom ökad marknadsföring som eventuellt kan ge 

nytt finansierings behov. Som vi bedömer det i nuläget är risk låg att det 

inträffar. 

 

Sonetel har under våren noterats på First North vid Nasdaq Stockholm. 

Bolaget har sedan starten 2005 utvecklats långsamt efter en del 

utvecklingsproblem. När plattformen stabiliserats under 2011–2012 och 

fungerade för kommersiell drift kom den starka tillväxten. Visserligen är 

det inte svårt att uppvisa tillväxt när basen är liten men Sonetel har 

fortsatt att uppvisa kraftig tillväxt även när basen har växt. Bara under 

2015/2016 växte omsättningen med 29 procent. 

 

Då affärsmodellen bygger på ett så kallat Freemiumerbjudande är 

tillväxten i antal registrerade konton vital för att kunna ha en stor bas med 

möjlighet att migrera till betalande kunder. En stor tillväxt i antal 

användare leder i och för sig inte automatiskt till tillväxt i omsättning. Det 



 

 

gäller även att ha ett tillräcklig bra erbjudande för att förmå kunden att ta 

steget till betalande kund. Tillväxten för registrerade konton, månad till 

månad på rullande 12 månader ligger nu på runt 2% tillväxt. Det totala 

antalet registrerade konton under den senast rapporterade månaden var 

708 tusen. 

 

 

Som tidigare nämnts har historiskt cirka 14 procent av dessa registrerade 

konton blivit aktiva betalande kunder.  

 

Även om det ackumulerade antalet betalande kunder kanske inte betyder 

så mycket över tid, gäller det samtidigt att inte tappa för många kunder 

över tid. Det är ändå en imponerande tillväxt och i linje med strategin. 

 

 

Tillväxten i antal aktiva betalande kunder ligger på en sekventiell tillväxt 

om cirka 2 000 stycken per månad under 2016/2017. Antalet aktiva 

kunder under det senaste rapporterade kvartalet, det vill säga kvartal 3 i 

det brutna räkenskapsåret 2016/2017 var 25 240 stycken. Grafen nedan 

visar tillväxten i antal mot den direkt föregående månaden, även om den 

fluktuerar en del så ser takten relativt hyfsat stabil ut.  

 



 

 

 

 

Sonetel har med relativt små finansiella medel lyckats bygga en 

fungerande mjukvaruplattform som har tagit 250 manår att färdigställa. 

Mjukvaruplattformen som nu initialt används för försäljning av 

internationella lokala telefonnummer utnyttjar dock endast en mindre del 

av funktionaliteten. Genom sin mjukvaruplattform har Sonetel blivit en 

global marknadsledare inom försäljning av internationella lokala 

telefonnummer för småföretagare.  

 

Som vi tidigare diskuterat i rapporten så är det svårt att uppskatta hur stor 

målmarknaden för Sonetels tjänster egentligen är. Marknaden för Sonetels 

plattform drivs främst av internettillgänglighet och e-handel, där ökad 

acceptens av köp över landsgränser är en ytterligare faktor att ta hänsyn 

till. 

 

Sonetel planerar i framtiden utöver det ökade tjänsteutbudet inom ramen 

för freemiumerbjudanden att komma närmare sina kunder genom att 

plattformen kompletteras med AI-funktioner. Detta för att stödja Sonetels 

kunders kommunikation med sina kunder. Med dessa adderade tjänster 

kommer bolaget framöver även mer och mer adressera den molnbaserade 

contact center-marknaden. Den globala contact center-marknaden var 

enligt en studie av Research och Markets värd 48 miljarder kronor under 

2016 för att växa med 26 procent årligen till en marknad värd 138 

miljarder kronor 2021.  

 

Inom alla Sonetels nuvarande och framtida målmarknader är marknaden 

stor och även om det inom dessa marknader finns en mängd olika typer 

av affärer, så handlar det mesta till syvende och sist om 

kommunikationslösningar. 

 

Ett av målen med emissionen/noteringen var att få tillgång till kapital för 

att understödja en fortsatt stark tillväxt. Vi prognosticerar fortsatt tillväxt 

under det brutna räkenskapsårets sista kvartal och en total 

omsättningstillväxt för helåret på 24 procent. Detta ger en 

nettoomsättning på 26 miljoner för 2016/2017. Vi förväntar oss ett 

rörelseresultat på – 1,6 miljoner kronor där en viss del av förlusten kan 

hänföras till kostnader utanför den dagliga driften. Bland dessa kostnader 

finns lösen av lån i samband med emissionen på 0,8 miljoner, 

anslutningen till Nasdaq First North på 0,1 miljoner och 

rekryteringskostnader på 0,4 miljoner kronor. Utöver dessa kostnader har 

även marknadsföringskostnader ökat något. 



 

 

Den direkta försäljningen via Sonetels hemsida uppskattar vi kommer att 

fortsätta att utvecklas väl med tanke på hur stor målmarknaden är, 

visserligen kommer det att krävas en ökad marknadsföring för att 

underhålla tillväxten. Vi ser fortfarande en tillväxt under nästa år för den 

direkta försäljningen på drygt 29 procent dels drivet av ökad 

effektivisering av AdWordsannonseringen genom avtalet med Precis 

Digital AB och nya funktioner inom röst och text under 2017/2018. (se 

tabell sidan 6) 

 

Vi har inte räknat med att det blir något positivt tillskott från Weebly 

under det fjärde kvartalet 2016/2017, då integration precis har blivit klar. 

Potentialen i avtalet med Weebly är klart intressant och tidigare test med 

bland annat www.easy.gr har uppvisat klart positiva resultat. Det är tydligt 

att Sonetel hyser stora förhoppningar på att avtalet med Weebly ska 

genera tillväxt. Givet Weeblys stora kundbas på 40 miljoner kunder är det 

inte konstigt med förhoppningar. 

 

Det är ännu tidigt och lite osäkert hur stort genomslag Sonetels 

erbjudande får på Weeblys kunder. Vi räknar med att de kunder som är 

aktiva genom Weebly kommer att ligga under snittintäkten för kunder 

som tidigare har kommit in genom direktförsäljning. Prognoserna för hur 

många av Weeblys kunder som kommer nappa på Sonetels tjänst är en 

tidig uppskattning. Under nästa år (2017/2018) räknar vi med att 0,1 

procent registrerar ett konto, det vill säga drygt 39 000 stycken och att 

cirka 10 procent av dessa blir aktiva. Vi räknar med att antalet kunder i 

denna nya försäljningskanal kommer att växa med cirka 25 procent 

årligen och kan komma att stå för 10–12 procent av omsättningen om 5 

år. Dessa prognoser kan med tanke på den starka tillväxt historiken 

tänkas vara något konservativa. Det är samtidigt en kanal som inte ännu 

använts fullt ut tidigare och därav den något försiktiga inställningen. 

 

 

 

 

Vi inser dock att potentialen i denna försäljningskanal kan vara avsevärt 

större än vad vi har antagit i detta tidiga skede. Kommer försäljningen upp 

till nivåer som Sonetel har förhoppningar om kommer det att genera stora 

framtida värden i bolaget.  

 

Vi förväntar oss även ett positivt omsättningsbidrag från Sonetels andra 

API samarbeten med början från första kvartalet 2017/2018 även om 

detta troligen kommer vara marginellt till en början. Vi räknar med att 



 

 

påverkan kommer mot slutet av räkenskapsåret. Även här finns en stor 

utvecklings potential om Sonetel plugins kan komma att användas på 

andra stora plattformar, däribland Shopify samt publiceringsplattformen 

Wordpress. Den sistnämnda har ett uppskattat antal av minst 75 miljoner 

webbsidor som publiceras genom dem. 

 

I och med emissionen i samband med noteringen har Sonetel skaffat sig 

ett ekonomiskt utrymme för att kunna fortsätta att växa. Bolaget hade vid 

senaste kvartalsrapporten likvida medel om drygt 23,6 miljoner kronor. 

Del av likviden från emissionen använts för att amortera lån. Soliditeten 

uppgår till goda 74 procent vid utgången av det tredje kvartalet.  

Med tanke på att bolagets resultat ligger nära noll (exkluderat 

noteringskostnader, och rekrytering) vid nuvarande försäljningsnivåer är 

det högst troligt baserat på våra prognoser att bolaget blir 

kassaflödespositivt under nästa räkenskapsår. Detta under förutsättning 

att bolaget inte utökar sina kostnader ytterligare utöver vad tidigare 

kommunicerats av bolaget.   

 

Vi har använt oss av två värderingsmetoder, dels diskonterade 

prognostiserade kassaflöden (DCF) utifrån ett antaget konservativt 

basscenario, dels en relativvärdering baserad på försäljningsmultiplar för 

någorlunda jämförbara bolag.  

 

Vi har använt oss av en relativt hög diskonteringsränta på 13,4 procent då 

en hel del av den antagna framtida tillväxten kommer från API och 

partnerskap, vilket ökar risken. Med dessa antaganden beräknar vi ett 

motiverat värde på cirka 109 miljoner kronor. När mer bevis på att API 

och partnerskapen med bland annat Weebly fungerar kommer risken gå 

ned och då också diskonteringsräntan. Då bolaget är väldigt skalbart 

förväntar vi oss en kraftigt förbättrad lönsamhet de närmaste åren även 

om vi räknar med en något fallande bruttomarginal från nuvarande 70 

procent. De stora kostnaderna framöver är marknadsföring och 

utveckling, men de ökar inte alls i samma takt som omsättningen. 

 

Se nedan känslighetsanalysen vid förändring av diskonteringsräntan 

(yaxeln) och det långsiktiga tillväxtantagandet (x-axeln) i DCF modellen.   

 

   

 

 

Som komplement till DCF värderingen har vi studerat hur jämförbara bolag 

värderas på börsen idag. Vi har då tittat närmare på försäljningsmultiplar 

(EV/Sales).  



 

 

 

Medianvärderingen är på 3,9 gånger omsättningen för gruppen ovan visar 

på bolag som har en stor omsättning och har funnits på marknaden ett 

tag. Dock är särskilt Twilio fortfarande förlustbringande. Värderingen på 

amerikanska bolag i sektorn är hög överlag och bör inte jämföras rakt av. 

Det är alltjämt intressant med värderingarna på bolag i sektorn i USA då 

det återspeglar de till viss mån höga förväntningarna på molnmarknaden.  

 

Vi applicerar en riskjustering på 70 procent för Sonetel då risken är högre 

jämfört med de mer etablerade bolag som vi har i jämförelsen samt att det 

finns en viss osäkerhet i hur väl dom nya satsningarna slår igenom. 

 

 
Det ger oss ett värde på 109 miljoner kronor riskjusterat. 
 

Vi väljer att använda oss av ett genomsnitt av dessa värderingsansatser för 

att få fram ett värde på Sonetel. Det motsvarar ett aktieägarvärde på 

omkring 117 miljoner kronor eller 29 kronor per aktie.  

 

 

Det finns också utestående teckningsoptioner (SONE TO1) som 

tilldelades aktieägarna i samband med noteringen på First North. Dessa 

har ett lösenpris på 40 kronor och inlösen datum mellan 1–30 november 

2018. Genom en beräkning med Black & Sholes är chansen runt 4 

procent att optionerna gå till lösen med ett realvärde. Vi har därför valt att 

inte inkludera den potentiella utspädningen i antalet aktier. Om det ändå 

skulle ske är antalet utestående optioner 1,33 miljoner vilket skulle ge 

nästan 665 tusen nya aktier och inbringa 26,6 miljoner i nytt kapital. 

Utspädningen skulle bli nära 15 procent.   

 

 



 

 

 

  

Sonetel grundades 2005 av Henrik Thomé som även är bolagets vd. 

Henrik Thomé har varit verksam i bolag med liknande inriktning mot 

kommunikation under de senaste 20 åren. Bolagets COO Prashant Pant 

har varit verksam i bolaget sedan 2009 och är elektrisk och elektronisk 

ingenjör. Han har varit verksam i flera roller bland annat på Alcatel och 

Xius. 

 

Henrik Thomé har historiskt skött hela den praktiska biten runt bolaget 

med prognoser, likviditetsanalyser och rapportering. Då bolaget upp till 

nu inte har behövt full funktion på CFO rollen och det mesta har kunnat 

skötas av externa leverantörer eller av vd. Detta har inneburit att 

ledningsgruppen har kunnat varit begränsad i sin omfattning. Bolaget har i 

samband med kapitalanskaffningen och noteringen samt förväntade 

fortsatt kraftiga tillväxten bestämt att komplettera ledningsgruppen i 

Sverige. CFO kommer att vara en deltidstjänst som är inhyrd då 

huvuddelen av ekonomifunktionen sköts externt.  

 

En chef för marknad (CMO) är under rekrytering och förväntas slutföras 

under sommaren. En vd assistent kommer komplettera det lilla men 

effektiva ledningsgruppen. Prashant Pant, bolagets COO, i Indien ansvarar 

för den löpande verksamheten globalt och ansvarar för dotterbolaget 

Sonetel Software Services Private ltd., med 55 anställda.  

 

Styrelseordföranden Mats Sommarström har en teknisk utbildning från 

Swedish Institute of Technoogy i Helsingfors. Han har haft ett flertal 

uppdrag inom tekniska bolag med inriktning mot kommunikation. 

 

Bland bolagets främsta aktieägare finns Henrik Thomé med familj. De 

andra större aktieägarna är främst de som har varit med och initialt 

finansierat Sonetel med cirka 15 miljoner kronor upp till nyemissionen 

tidigare i år.   

 

 

 



 

 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.com, 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 

Relation S i United States Securities ACTS 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.com/
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