
  

Analysguiden 
12 maj 2022 

 

1
 

UPPDRAGSANALYS 

Kvartalsrapport i linje  
med guidning 
Omsättningsmässigt tufft kvartal 
Spotlight Group redovisade en nettoomsättning för första kvartalet 

2022 om 38,3 miljoner kronor, jämfört med 42,0 miljoner kronor un-

der samma tidsperiod föregående år. Det resulterar i ett omsättnings-

tapp om 8,8 procent jämfört med första kvartalet 2021. Förklaringen 

bakom är att det osäkra marknadsklimatet som kommunicerades vid 

avslutningen av det fjärde kvartalet förvärrades. Med bakgrund i det 

vinstvarnade koncernen i början av mars och förväntade sig ett nega-

tivt resultat för första kvartalet inom intervallet 7–12 miljoner kronor 

och aviserade samtidigt att den långsiktiga målsättningen kan 

komma att bli svåruppnådd under 2022. 

Infört kostnadseffektiviseringar 
Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -9,3 miljoner kronor 

och kom således in i mitten av intervallet från vinstvarningen. Det är 

framför allt dom transaktionsdrivna verksamheterna som påverkats 

mest negativt, såsom Sedermera, där planerade kapitalanskaffningar 

ställts in, skjutits fram alternativt ompaketerats där tidigare emiss-

ionsvolymer reducerats. Antalet börsintroduktioner har också påver-

kats negativt. Spotlight Group har infört åtgärder för att minska kon-

cernens kostnadsbas. När kostnadseffektiviseringarna är på plats och 

ger full effekt förväntas kostnadsbasen reduceras med mer än 20 mil-

joner kronor på årsbasis. Förslaget om utdelning om 2,2 kronor drogs 

även tillbaka. 

Justering av prognoser 
Efter att vi publicerat vår analysuppdatering för det fjärde kvartalet 

2021 kommunicerade Spotlight Group deras vinstvarning inför Q1-

rapporten. Det innebär följaktligen att siffrorna för kvartalet kom in 

en bra bit under våra förväntningar. Vi prognostiserar en nettoom-

sättning om 184 (213) miljoner kronor för 2022 och 191 (233) miljo-

ner kronor för 2023. Resultatmässigt förväntar vi oss att kostnadsef-

fektiviseringarna börjar påverka kostnadsmassan under Q2-Q3 och 

räknar med att koncernen uppvisar nollresultat för helåret 2022. För 

2023 estimerar vi ett rörelseresultat om 11 (32) miljoner kronor. Vi 

har även justerat ned våra långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsesti-

mat. 

Nytt värderingsintervall vid 32–80 kr 
Marknadsklimatet ser fortsatt svalt ut men ledningen aviserar att de 

ser tecken på succesiv förbättring under andra halvåret. Samtidigt ska 

man komma ihåg som investerare att tillväxtbolag fortfarande kom-

mer vara i behov av kapital och på sikt kommer den negativa trenden 

att vända. Våra estimatjusteringar medför sammantaget att vårt mo-

tiverade värde i basscenariot sänks till 50 (68) kronor. Värderingsin-

tervallet uppgår nu till 32–80 (47–97) kronor.   

Spotlight Group 
Rapportkommentar – Q1 2022 
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr (basscenario)

2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning 140 198 184 191

Just.EBITDA 23 38 6 18

Just.EBIT 15 32 0 11

Resultat f. skatt 15 31 0 11

Nettoresultat 11 24 0 9

Vinst per aktie 2,13 kr 4,47 kr 0,02 kr 1,67 kr

Utd. per aktie 2,00 kr 0,00 kr 0,82 kr 1,81 kr

Omsättningstillväxt 9,2% 41,0% -7,2% 4,0%

Just.EBITDA-marg. 16,3% 19,3% 3,5% 9,2%

Just.EBIT-marg. 10,9% 16,2% 0,1% 5,9%

P/e-tal 23,5 11,2 2067 29,9

EV/ebit 16,7 8,0 983 22,5

EV/omsättning 1,82 1,29 1,39 1,34

Direktavkastning 4,0% 0,0% 1,6% 3,6%
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Investeringstes 

Inträdesbarriärer och stark marknadsposition 
Stora delar av Spotlight Groups verksamhet är tillståndspliktig och 

det ställs höga regulatoriska krav för att få verka på marknaden. Un-

der de senaste åren har det skett en konsolideringstrend i flera av 

verksamhetsbenen, troligtvis till följd av strängare regelverk. Till-

ståndskraven fungerar som en stark inträdesbarriär på marknaden. 

Det gör att konkurrensen är begränsad och marknaden är koncentre-

rad till ett antal större aktörer. Till exempel finns det i Sverige bara 

två andra MTF:er bredvid Spotlight Stock Market. Koncernen har 

idag en stark marknadsposition med cirka 30 procent av marknaden. 

De höga inträdesbarriärerna och den starka marknadspositionen 

inger en stabilitet och trygghet i Spotlight Group som investering.  

Värdeskapande erbjudande med nischfokus 
Koncernens erbjudande är tydligt fokuserat mot SME-bolag i tillväxt-

fas. Den tydliga nischen gör att koncernen kan erbjuda värde genom 

stora delar av kundbolagens tillväxtresa. Genom att tillhandahålla fi-

nansiell rådgivning via Sedermera, emissionstjänster via Nordic 

Issuing, legal rådgivning inom MCL samt finansiell kommunikation 

via Shark Communication har Spotlight Group i stort sett ett heltäck-

ande erbjudande av börsnära tjänster för bolag i tillväxtfas. Koncern-

strukturen skapar goda förutsättningar för intäkts- och utvecklings-

synergier mellan bolagets verksamhetsgrenar genom till exempel 

korsförsäljning. Utöver det synliggörs även det enskilda systerbolaget 

vilket skapar tillväxtmöjligheter. Dels genom att de kan fokusera mer 

på egen verksamhet och bli mer nischat, dels att de kan anta fri-

stående affärer på egen hand. 

Nystartade verksamheter ger tillväxtpotential 
Spotlight Groups verksamheter inom Shark Communication, Nordic 

Issuing och MCL bedömer vi kan växa starkt de kommande åren. För 

MCL handlar det dels om den traditionella juridiska rådgivningen, 

dels om att fortsätta växa affären i MCLogg i en hög takt. Därtill finns 

potentialen att Nordic Issuing etablerar sig med en stark marknads-

position. Utbrottet kan potentiellt göra att verksamheten på ett effek-

tivare sätt kan vända sig till kunder utanför koncernen. Utöver det har 

koncernen under fjolåret startat upp en tillväxtfond samt förvärvat ett 

analysbolag, vilka vi förväntar oss på sikt kommer bistå med god till-

växt. 

Tillväxtbolag kommer alltid behöva kapital 
Marknadsklimatet är fortsatt svalt men tillväxtbolag kommer alltid 

att vara i behov av extern finansiering. Det är svårt att på kort sikt 

prognostisera effekterna av en tuff marknad och när det vänder, men 

vi vet med säkerhet att trenden till slut kommer att vända. Vi förvän-

tar oss en succesiv återhämtning under kommande kvartal varpå rå-

dande börsoro kan vara ett bra ingångsläge för långsiktiga investe-

rare, eftersom Spotlight-aktien tagit mycket stryk och mer än halve-

rats sedan årsskiftet.  

 

Noteringstrenden lockar 
Antalet noterade bolag på MTF, 2014–2021 

 

Källa: SCB 

Stabil historik av lönsam tillväxt 
Oms (vä) & just ebitmarginal (hö), 2017–2021 

 

Källa: Bolaget 
Not: 2018 justerat för engångskostnader om 8,2 mkr 
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Utfall och värdering 

Rapport i linje med vinstvarningen 
Efter utgången av det fjärde kvartalet 2021 lämnade koncernen vinst-

varning inför Q1 2022, där det osäkra omvärldsläget resulterat i ett 

svagt marknadsklimat. Det syns såväl i färre, mindre (transaktions-

volymer) eller inställda kapitalanskaffningar samt en avvaktande in-

ställning till börsintroduktioner. Nettoomsättningen för det första 

kvartalet uppgick till 38,3 (42,0) miljoner kronor, vilket motsvarar ett 

omsättningstapp om 8,8 procent gentemot Q1 förra året. Rörelsere-

sultatet kom in på -11,6 (7,7) miljoner kronor.  

Förväntar sig förbättringar under Q2 
Spotlight Group beskriver i kvartalsrapporten att marknadsklimatet 

fortfarande är svalt men att viss stabilitet noterats, där bolag börjat 

anpassa sig till den ”nya” situationen och affärsmöjligheter har upp-

stått. Det är klart positivt och indikerar en gradvis återhämtning efter 

det tvärstopp som observerades när kriget i Ukraina bröt ut. Koncer-

nen räknar dock med förlust under andra kvartalet men en förbätt-

ring jämfört med Q1.  

Kapitalbehov kommer att uppstå inom tid 
Trots ett i dagsläget tufft marknadsklimat ska samtidigt kommas ihåg 

att tillväxtbolag i framtiden kommer att behöva ta in nytt kapital. Det 

är oundvikligt. Förr eller senare kommer den negativa trenden att 

vända, den stora frågan är hur lång tid det tar. Betryggande är även 

att ledningen i vd-ordet lyfter fram viss optimism där förutsättning-

arna inför andra halvåret 2022 bedöms succesivt förbättras. 

Koncernens mindre verksamheter överraskar 
Jämfört med det första kvartalet 2021 redovisar samtliga av koncer-

nens mindre verksamheter god tillväxt trots tuffa förutsättningar. 

Markets & Law (MCL) växte omsättningen med 24,1 procent, Nordic 

Issuing med 83,7 procent och Shark Communication med 30 procent. 

MCL och Nordic Issuing är transaktionsdrivna verksamheter vilket 

bör innebära en större del rörliga intäkter varpå vi är förvånade men 

samtidigt klart imponerade över utvecklingen. Shark Communication 

redovisade också bra siffror, däremot är intäkterna både fasta och 

rörliga och således av mer stabil karaktär. Finreg Solutions saknar 

jämförelsekvartal men redovisade intäkter om 1,46 miljoner kronor. 

Sammanfattningsvis är vi imponerade över utvecklingen för koncer-

nens mindre verksamheter. Gentemot det föregående kvartalet redo-

visade dock samtliga verksamheter en tillväxtminskning, vilket inte 

är speciellt oväntat då det var mycket starkt. 

Sammanfattning av kvartalet 
Utvalda nyckeltal från resultaträkningen 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
 

2022Q1 2021Q1

Nettoomsättning 38 42

Tillväxt -9% 36%

Ebitresultat -11,6 7,7

Ebitmarginal -30,3% 18,3%

Nettoresultat -9,3 6,1

Nettomarginal -24,3% 14,5%
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Listningsintäkter – en kudde på nedsidan 
Intäkterna i Spotlight Stock Market består ungefär till hälften av rör-

liga intäkter, handelsvolymer, och fasta intäkter, listningsintäkter. 

Handelsvolymen för kvartalet uppgick till 6,8 miljoner kronor vilket 

är en bra bit under fjolårets 9,7 miljoner kronor, och i princip i linje 

med det föregående kvartalet. Provisionsintäkterna summerade till 

21,6 miljoner kronor att jämföra med 24,5 miljoner kronor för mot-

svarande tidsperiod föregående år, en minskning med ~11,5 procent. 

Det avvaktande marknadsklimatet syns tydligt i antalet nynote-

ringar/IPO:er på Spotlight Stock Market som uppgick till en, gente-

mot fyra under motsvarande kvartal förra året och åtta under det fö-

regående kvartalet. Nettominskningen i antalet nynoteringar uppgick 

till tre, vilket innebär att fyra bolag avnoterat sig, blivit avnoterade av 

Spotlight Stock Market, alternativt genomfört ett listbyte.  

I lägen som dessa när marknaden vänder ned är återkommande in-

täkter genererade från listningsavgifter en bekväm kudde på nedsi-

dan, vilket minskar den negativa påverkan på omsättningen.  

Tufft kvartal för Sedermera 
Sedermeras intäkter är direkt relaterade till kapitalanskaffningar och 

börsintroduktioner, och påverkades inte helt oväntat kraftigt under 

kvartalet. En del av de planerade transaktionerna ställdes in helt, 

andra sköts upp i framtiden och många ompaketerades. Ompakete-

ringen innebar att planerade emissionsvolymer justerades ner, ef-

tersom riskviljan på marknaden minskat och emissionsvillkoren blir 

väsentligt sämre för bolagen. Lägre emissionsvolymer innebär i sin 

tur minskade intäkter till Sedermera, som får betalt genom en förut-

bestämd andel av den totala kapitalanskaffningen. Provisionsintäk-

terna uppgick till 9,3 (11,4) miljoner kronor, en minskning med 18,5 

procent gentemot förra året. 

Uppstart av spännande hållbarhetssatsning 
I början av februari aviserade Spotlight Group att de lanserat Impact 

attracts, en kostnadsfri digital plattform som tillhandahåller hållbar-

hetsinformation för samtliga bolag noterade på handelsplatserna 

Spotlight Stock Market, Nasdaq First North och Nordic SME. Genom 

plattformen har investerare möjlighet att få en bild i hur bolagen ar-

betar med hållbarhet, miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. I takt 

med att investerare har blivit mer medvetna kring hållbarhet och ef-

terfrågar mer information ligger satsningen helt rätt i tiden och utgör 

en stor nytta inför ett potentiellt investeringsbeslut. Hållbara bolag 

tenderar också att få mer uppmärksamhet och har enklare att attra-

hera kapital, så denna satsning ligger även i bolagens intresse. Spot-

light Group har även kommunicerat att på sikt kan även tilläggstjäns-

ter komma att adderas.  

  

Antalet noterade bolag 
Antalet noterade bolag på Spotlight Stock Market, 2014–2021

 

Källa: Bolaget 

Kortsiktig svacka i noterade bolag 
Antalet noterade bolag på Spotlight Stock Market, kvartalsvis 

 

Källa: Bolaget 

Minskade provisionsintäkter 
Sedermera provisionsintäkter, kvartalsvis, mkr 

 

Källa: Bolaget 
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Värdering & prognoser 
Vid värderingen av Spotlight Group har vi använt oss av en diskon-

terad kassaflödesanalys. Vi har modellerat tre olika scenarier och ser 

ett motiverat värde om 32–80 (47–97) kronor per aktie givet ett av-

kastningskrav (WACC) om 11 procent. I tabellen intill presenteras de 

tre scenarierna räknat på olika årliga tillväxttakter (övre raden) och 

långsiktig rörelsemarginal (vänsterspalten). 

Prognosförändringar i vårt basscenario 
Vi genomför större förändringar i våra estimat eftersom vinstvar-

ningen kom in efter att vi publicerat vår analysuppdatering för fjärde 

kvartalet. Gällande nettoomsättningen justerar vi ned vår prognos till 

184 (213) miljoner kronor för 2022. Det innebär ett förväntat omsätt-

ningstapp om 7,0 procent gentemot 2021, men då ska det kommas 

ihåg att förra året var ett rekordår och historiskt starkt. För 2023 sän-

ker vi prognosen för nettoomsättningen till 191 (233) miljoner kro-

nor. 

Gällande lönsamheten införde koncernen ett kostnadsbesparingspro-

gram i samband med vinstvarningen den 7 mars, vilket vid full effekt 

förväntas minska kostnadsmassan med omkring 20 miljoner kronor 

på årsbasis. Vi räknar med att effekterna från kostnadsprogrammet 

börjar synas under Q2-Q3 och att koncernen uppnår ett nollresultat 

för 2022. Under 2023 förväntar vi oss att kostnadsbesparingarna ge-

nererar full effekt och estimerar ett rörelseresultat om 11 (34) miljo-

ner kronor. Långsiktigt räknar vi med en årlig tillväxttakt om 10,3 

(12,6) procent för 2020–2028 och en långsiktig rörelsemarginal om 

13,6 (14,1) procent. Sammantaget leder förändringarna till att vårt 

motiverade värde i basscenariot sänks till 50 (68) kronor.  

 

  

Värderingsantaganden 
Bear-, Bas och Bullscenario 

 

Källa: Analysguidens prognoser 
 

Årlig omsättningstillväxt 2020-2028

Ebit 2028,% 7,2% 10,3% 15,0%

16,0% 80 kr

13,6% 50 kr

9,6% 32 kr
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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 
 


