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UPPDRAGSANALYS 

Händelserikt kvartal med 
imponerande tillväxt 
Urstark tillväxt och lönsamhet 
Spotlight Group redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 

2021 om 54,8 MSEK, jämfört med 34,7 MSEK under samma tidspe-

riod föregående år. Detta resulterar i en imponerande tillväxt om 58 

procent (varav 56 procent organiskt) jämfört med andra kvartalet 

2020 och 30 procent jämfört med föregående kvartal. Tillväxten re-

presenterades av en stark utveckling inom samtliga av koncernens 

verksamheter. Rörelseresultatet kom in på 9,2 MSEK för det andra 

kvartalet, vilket innebär en ökning med hela 87 procent jämfört med 

samma tidsperiod föregående år. Rörelsemarginalen för kvartalet 

uppgick till 16,7 procent, vilket är en bra bit över målsättningen om 

10 procent. 

Uppstart av tillväxtfond och analysbolag 
Spotlight Group meddelade i början av juli månad att de kommer att 

starta fonden ”Gainbridge Novus Nordic”. Fonden kommer att inrik-

tas mot tillväxtbolag noterade på den nordiska MTF-marknaden. Det 

långsiktiga målet för fonden är att förvalta cirka 200–400 MSEK och 

lansering förväntas ske under hösten 2021. Koncernen aviserade 

även strax innan halvårsrapporten att de genomfört ett mindre för-

värv av analyssajten Kalqyl.se och därmed startar upp ett analysbolag. 

Analyssajten startades för knappt ett år sedan och drivs av tre analy-

tiker vilka redan publicerat ett 60-tal bolagsanalyser på analyssajten. 

Nettoomsättningen är förhållandevis låg givet nylig uppstart, men 

förväntas ha goda möjligheter till tillväxt och lönsamhet framöver. 

Köpeskillingen för förvärvet är kontant med potentiell tilläggsköpe-

skilling vid uppnådda målsättningar, där båda bedöms vara margi-

nella utifrån Spotlight Groups finansiella ställning. Utöver tillväxtpo-

tentialen på sikt och ett än mer breddat erbjudande ser vi ovan som 

ytterligare ett kliv av koncernen mot att stärka sin nischposition på 

marknaden och knyta sig än närmre tillväxtbolagen. 

Justerar motiverat värde till 44–89 kronor 
Vi prognostiserar att koncernen i vårt basscenario kan uppnå en net-

toomsättning om 176 (165) MSEK för 2021 och 192 (185) MSEK för 

2022. Vi räknar med att rörelseresultat uppgår till 29 (24) MSEK för 

2021 och 31 (27) MSEK för 2022. Vi har genomfört större uppjuste-

ringar i vårt bullscenario där vi skissar en årlig omsättningstillväxt 

från 2020–2027 om 16,8 procent och en rörelsemarginal om 15,8 

procent. Givet ett avkastningskrav om 11 procent ser vi ett motiverat 

värde om 44–89 kronor. Basscenariot uppgår till 64 (59) kronor. 

Spotlight Group 
Rapportkommentar – Q2 2021 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr (basscenario)
2019 2020 2021p 2022p

Nettoomsättning 123 140 176 192
Just.EBITDA 19 23 36 38
Just.EBIT 11 15 29 31
Resultat f. skatt 10 15 29 31
Nettoresultat 7 11 23 25
Vinst per aktie 1,38 kr 2,17 kr 4,37 kr 4,75 kr
Utd. per aktie 0,00 kr 2,00 kr 2,21 kr 2,42 kr
Omsättningstillväxt 9,2% 13,7% 25,3% 9,3%
EBITDA-marg. 15,2% 16,3% 20,5% 19,5%
Just.EBIT-marg. 8,8% 10,9% 16,4% 16,1%

P/e-tal 67,2 42,9 21,3 19,8
EV/ebit 42,4 30,2 16,0 14,9
EV/omsättning 3,74 3,29 2,62 2,40
Direktavkastning 0,0% 2,2% 2,4% 2,6%
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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. Sen-

aste åren har det skett en konsolideringstrend i flera av verksamhets-

benen, troligtvis till följd av strängare regelverk. Tillståndskraven 

fungerar som en stark inträdesbarriär på marknaden. Det gör att kon-

kurrensen är begränsad och marknaden är koncentrerad 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 mark-

nadsposition med cirka 30 procent av marknaden. De höga inträdes-

barriärerna 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. 

Kompletterande verksamhetsområden ger stabilitet 
Spotlight Group kan vid en första anblick verka vara en konjunktur-

känslig historia. Men den breda mixen av verksamheter kompletterar 

varandra väl. Den mer konjunkturkänsliga verksamheten inom Spot-

light Stock Market vägs upp av kontracykliska verksamhetsben inom 

Sedermera och MCL. Det syns i koncernens stabila historik.  

Nystartade verksamheter ger tillväxtpotential 
Spotlight Groups verksamheter inom Shark Communications, 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 har potential att göra att verksamheten på ett ef-

fektivare sätt kan vända sig till kunder utanför koncernen. Utöver det 

har koncernen nyligen startat upp en tillväxtfond samt analysbolag, 

vilka vi förväntar oss på sikt kommer bistå med god tillväxt. 

Noteringstrenden lockar 
Antalet noterade bolag på MTF 

 
Källa: SCB 

Omsättning ökar snabbt… 
Nettoomsättning, MSEK 

 
Källa: Bolaget 

…och lönsamheten stärks rejält 
Just. ebit, MSEK (vänster) & just. ebitmarginal (höger) 

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

Urstarkt andra kvartal 
Spotlight Group lämnar ett rekordstarkt kvartal bakom sig. Nettoom-

sättningen för det andra kvartalet uppgick till 54,8 MSEK. Det är 

långt över vad vi hade förväntat oss. I vårt bull-scenario hade vi räk-

nat med en nettoomsättning uppgående till 48 MSEK. Tillväxten var 

driven utav en stark utveckling inom samtliga delar av verksamheten. 

Rörelseresultatet kom även det in starkt på hela 9,2 MSEK att jämföra 

med 8,5 MSEK som vi räknat med i vårt bull-scenario. Nettoresultatet 

överraskade och fördubblades till 7,16 MSEK jämfört med 3,56 

MSEK motsvarande tidsperiod föregående år. Det visar på den attrak-

tiva skalbarheten i koncernens verksamheter och att de kan växa kraf-

tigt under lönsamhet. 

Imponerande tillväxt i samtliga verksamheter 
Spotlight Group beskriver att marknadsklimatet på finansierings- och 

transaktionsmarknaden varit god och att efterfrågan på kapital hos 

tillväxtbolagen varit hög. Koncernen har medverkat vid en betydande 

del transaktioner som spridit sig genom de mer transaktionsdrivna 

delarna i verksamheten. Sedermera utmärkte sig under kvartalet där 

provisionsintäkterna uppgick till 21 MSEK vilket innebär en tillväxt 

med hela 54 procent jämfört med samma tidsperiod föregående år. 

Provisionsintäkten per kapitalanskaffning uppgick till hela 1,92 

MSEK att jämföra med 1,38 MSEK föregående år vilket visar på häv-

stången i affären när transaktionsvolymerna blir större. Tillägas bör 

att för 2020 ingick även intäkter från Nordic Issuing samt Shark Com-

munication vilket innebär att tillväxten var ännu högre. Den geogra-

fiska närvaron i Danmark stärktes ytterligare under kvartalet då Se-

dermera nyöppnade ett kontor. Sedermera är sedan innan väletable-

rade i Danmark och har under de tre senaste åren varit delaktiga i 25 

procent av alla danska bolag som noterats på MTF-marknaden. 

En imponerande tillväxt visades även från MCL och Nordic Issuing 

där respektive växte med 73 och 81 procent jämfört med det första 

kvartalet. Jämfört med andra kvartalet 2020 noterades en än mer im-

ponerande tillväxt för MCL om 98 procent. Även Shark Communicat-

ion uppvisade god tillväxt vilken ökade med 19 procent jämfört med 

det första kvartalet.  

Vi ser att detta är ett kvitto på dels de samordningsfördelar som finns 

mellan systerbolagen, dels den naturliga merförsäljningen som upp-

står vid en kapitalisering. Utöver det framgår att kunderna uppskattar 

de kostnadsfördelar och den smidighet som följer av att kunna ge-

nomföra majoriteten av tjänsterna relaterade till en kapitalisering till-

sammans med en och samma aktör.  

Tillväxt i flera led 
Nettoomsättning, 2021 Q1-Q2 

 
Källa: Bolaget 
Not: Exklusive elimineringar 

Stark hävstång i Sedermera 
Genomsnittlig provisionsintäkt per kapitalanskaffning, MSEK 

 
Källa: Bolaget 
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Gynnsam finansmarknad och hög noteringstakt 
Finansmarknaden har även visat på fortsatt styrka och givit vind i seg-

len för Spotlight Stock Market genom en frekvent aktiehandel vilket 

drivit på handelsintäkterna. Handelsvolymen för kvartalet uppgick 

till 9,2 MSEK att jämföra med 5,4 MSEK motsvarande tidsperiod fö-

regående år. Provisionsintäkterna uppgick till 22,9 MSEK vilket inne-

bar en ökning med 18 procent mot andra kvartalet 2020. Då antalet 

noterade bolag var betydligt högre i jämförelseperioden förklaras till-

växten av högre handelsintäkter. 

Antalet nynoteringar/IPO:er på Spotlight Stock Market var hög och 

uppgick till 7, att jämföra med 2 för andra kvartalet 2020, vilket är 

klart positivt och visar på god noteringsvilja. Vi fortsätter dock att se 

att kundtappet fortsätter, likt det första kvartalet. Nettoökningen av 

listade bolag för det andra kvartalet uppgick till 2 vilket innebär att 5 

bolag valt att avnotera sig. Spotlight Stock Market är stommen i verk-

samheten och det är av stor vikt att koncernen lyckas vända trenden. 

Koncernen kommenterar att de för en aktiv dialog med bolagen för 

att förklara de mervärden som existerar genom en notering på mark-

nadsplatsen och att detta arbete kommer trappas upp under hösten. 

Ett initiativ till att behålla bolagen på marknadsplatsen är Spotlight 

Next där ett antal bolag just nu är under pågående konvertering. 

Uppstart av tillväxtfond 
Spotlight Group annonserade i början av juli månad, efter ett gott in-

tresse från potentiella investerare samt godkännande från Finansin-

spektionen, att de kommer att starta fonden ”Gainbridge Novus Nor-

dic”. Fonden kommer att inriktas mot bolag noterade på den nordiska 

MTF-marknaden där tillväxt och innovation genomsyras. Inträdet i 

bolagen kommer främst att ske i samband med kapitaliseringar 

såsom IPO:er, riktade emissioner samt företrädesemissioner men 

även i bolag som varit noterade sen innan.  

Genom fonden ges bolagen möjlighet att infria sin tillväxtpotential 

genom dels att underlätta kapitalanskaffning, dels genom expertis 

från förvaltarna där de aktivt är med bolagen på deras resa. Lanse-

ringen av fonden förväntas ske under hösten 2021 och kommer drivas 

under det helägda dotterbolaget Gainbridge Capital AB. Förvaltarna 

för fonden kommer vara Sebastian Hodel Fryzell (VD och ansvarig 

förvaltare) och Cedric Jirsell, vilka har lång erfarenhet från aktieana-

lys, Corporate Finance och riskbedömning av tillväxtbolag. Det lång-

siktiga målet för fonden är att förvalta cirka 200–400 MSEK och av-

giftsstrukturen är uppdelad i en fast samt en rörlig avgift, vilket ger 

möjlighet till hävstång om förvaltarna lyckas överprestera fondens 

jämförelseindex. 

Givet ett gott initialt intryck från potentiella investerare samt ett fort-

satt gynnsamt marknadsklimat ser vi inga större svårigheter för fon-

den att relativt snabbt ackumulera kapital. Vi ser investeringen som 

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

 
Källa: Bolaget 

Vändning i noterade bolag 
Antalet noterade bolag på Spotlight Stock Market, kvartalsvis 

 
Källa: Bolaget 

Något lägre provisionsintäkter 
Genomsnittlig provisionsintäkt per noterat bolag, MSEK 

Källa: Bolaget 
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attraktiv dels genom att de stärker legitimiteten och varumärket Spot-

light Group, dels att intäktsstrukturen är attraktiv där man bör kunna 

förvänta sig återkommande förutsägbara intäkter när fonden uppnått 

kritisk massa och är investerad. 

Förvärvar analyssajten Kalqyl.se 
Spotlight Group aviserade den 9 augusti att de förvärvat analyssajten 

Kalqyl.se och startar upp ett analysbolag. Förvärvet av Kalqyl AB (un-

der namnändring från PPO Invest AB) är av mindre karaktär och blir 

ett helägt dotterbolag till koncernen. Köpeskillingen för förvärvet är 

kontant och inkluderar en potentiell köpeskilling där båda anses mar-

ginella utifrån Spotlight Groups finansiella ställning. Bolaget Kalqyl 

bildades för knappt ett år sedan av men har redan publicerat ett 60-

tal bolagsanalyser på sajten. Givet nylig uppstart är nettoomsätt-

ningen relativt låg men koncernen bedömer att tillväxt- och lönsam-

hetspotentialen är god. Kalqyl AB kommer fortsatt att drivas av grun-

darna men där fokuset framöver främst kommer vara på uppdragsa-

nalys. 

Genom tillgång till kapital och resurser från Spotlight Group tror vi 

tjänsten och plattformen kommer utvecklas väl och växa i hög takt 

framöver, dock från låga nivåer. Marknaden för uppdragsanalys är 

het och koncernen har tidigare haft flertalet kunder som efterfrågat 

tjänsten. Utifrån ett helhetsperspektiv ser vi satsningen som spän-

nande och förvärvet kompletterar väl koncernens helhetserbjudande 

för tillväxtbolag.  

Prognosförändringar 
Med anledning av ett analytikerbyte samt att det första halvåret kom 

in långt över vår förväntan genomförs ett antal prognosförändringar 

i vårt basscenario. Vi prognostiserar att koncernen kan uppnå en net-

toomsättning om 176 (165) MSEK för 2021 och 192 (185) MSEK för 

2022. Vi räknar med att rörelseresultat uppgår till 29 (24) MSEK för 

2021 och 31 (27) MSEK för 2022. Långsiktigt räknar vi med en årlig 

tillväxttakt om 11,6 procent från 2020–2027 jämfört med tidigare 

10,4 procent. 

De nya prognoserna bygger på dels att vi förväntar oss att MCL, Shark 

Communication och Nordic Issuing kommer ta en större plats inom 

koncernen fortare än vad vi tidigare väntat oss, dels att vi väntar oss 

något högre provisionsintäkter från Sedermera givet att positionen i 

Danmark stärkts under kvartalet. Utöver det har vi adderat förvärvet 

av eAktiebok (under dotterbolaget FinReg Solutions) samt i de lång-

siktiga prognoserna adderat framtida intäkter hänförda till fonden. 

Vidare räknar vi med att analystjänsten kommer att inbringa intäkter 

från och med den 1 september men att intäkterna är förhållandevis 

låga inledningsvis. 

I vårt bullscenario har vi genomfört större uppjusteringar. Vi skissar 

på en årlig omsättningstillväxt från 2020–2027 om 16,8 procent och 
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en rörelsemarginal om 15,8 procent. Sammantaget leder förändring-

arna till att vi justerar vårt motiverade värde till 44–89 kronor per 

aktie jämfört med 43–71 kronor i vår tidigare korrigerade analys1. 

Motiverat värde i basscenariot uppgår till 64 kronor per aktie. 

Värdering 
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 44–89 kronor per aktie givet en genomsnittlig 

vägd kapitalkostnad (WACC) om 11 procent. I tabellen till höger pre-

senteras de tre scenarierna räknat på olika årliga tillväxttakter (övre 

raden) och rörelsemarginal (vänsterspalten). 

Jämförelse med referensgrupper 
I tabellen nedan har vi identifierat två olika referensgrupper, ”Finan-

siell rådgivare” samt ”Handelsplattform/Börs”. Finansiella rådgivare 

består av aktörer som tillhandahåller tjänster inom Corporate Fi-

nance, blocktransaktioner, mäkleri och som arbetar med att rådge fö-

retag i finansiella frågor. Handelsplattform/Börs är bolag som till-

handahåller tjänster liknande Spotlight Stock Market. Tilläggas bör 

att referensgrupperna inte är perfekta eftersom det är svårt att identi-

fiera bolag med det breda utbud av tjänster som Spotlight Groups 

verksamhet innefattar. 

 

Källa: Refinitiv 

  

 
1 https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-spotlight-group-tillta-

lande-stabilitet-och-tillvaxtfokus 

Omsättning EBITDA EBITDA-marginal
Land Verksamhet Marknadsvärde LTM LTM LTM EV/SALES, LTM EV/EBITDA,LTM P/E, LTM

ABG Sundal Collier Holding ASA NO Finansiell rådgivare 4 441 2 746 1 101 40,1% 1,2 3,0 7,7

Berliner Effektengesellschaft AG DE Finansiell rådgivare 11 698 2 674 1 844 69,0% 4,7 6,8 19,7

Catella AB SE Finansiell rådgivare 2 702 2 122 405 19,1% 1,3 7,0 12,9

Finncap Group PLC UK Finansiell rådgivare 701 572 144 25,2% 1,2 4,6 8,0

FRP Advisory Group PLC UK Finansiell rådgivare 3 628 949 221 23,3% 3,7 15,8 21,9

Lang & Schwarz AG DE Finansiell rådgivare 3 964 7 049 571 8,1% 0,5 6,4 37,4

Mangold AB SE Finansiell rådgivare 2 329 283 75 26,3% 9,8 37,0 42,4

Numis Corporation PLC UK Finansiell rådgivare 4 912 2 541 886 34,9% 1,4 4,1 8,2

Deutsche Boerse DE Handelsplattform/Börs 275 599 40 994 18 474 45,1% 7,7 17,1 24,2

Euronext NV FR Handelsplattform/Börs 101 136 10 333 5 973 57,8% 12,3 21,2 23,4

London Stock Exchange GB Handelsplattform/Börs 498 626 51 950 25 555 49,2% 19,8 36,4 78,7

Nasdaq Inc US Handelsplattform/Börs 274 449 51 500 15 259 29,6% 6,2 20,9 28,0

Median (Finansiell rådgivare) 3 796 2 332 488 25,8% 1,4 6,6 16,3

Medelvärde (Finansiell rådgivare) 4 297 2 367 656 30,7% 3,0 10,6 19,8

Median (Handelsplattform/börs) 275 024 46 247 16 867 47,1% 10,0 21,0 26,1

Medelvärde (Handelsplattform/börs) 287 452 38 694 16 315 45,4% 11,5 23,9 38,6

Median (Samtliga) 4 677 2 710 994 32,3% 4,2 11,4 22,7

Medelvärde (Samtliga) 98 682 14 476 5 876 35,6% 5,8 15,0 26,0

Värderingsantaganden 
Bear-, Bas och Bullscenario 

 
Källa: Analysguiden prognoser 
 

Årlig omsättningstillväxt

Ebit,% 7,7% 11,6% 16,8%

15,8% 89 kr

13,5% 64 kr
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Referensgruppen inom finansiell rådgivning värderas till en snitt-

värdering om 3,0 gånger EV/Sales och 10,6 gånger EV/Ebitda. Givet 

vårt basscenario, värderas Spotlight Group till 1,96 gånger EV/Sales 

och 10,52 gånger EV/Ebitda. Sett till EV/Ebitda värderas koncernen 

i princip i linje med referensgruppen för finansiella rådgivare vilket 

vi bedömer vara rimligt. 

En större värderingsskillnad uppstår vid jämförandet mot referens-

gruppen inom Handelsplattform/Börs. Sett till snittvärderingen för 

EV/Ebitda värderas koncernen till en rabatt om cirka 50 procent. Det 

finns flera faktorer som förklarar detta såsom, stordriftsfördelar, tek-

nikförsprång och en annorlunda affärsmodell samt erbjudande, vilket 

sammantaget leder till en betydligt högre lönsamhet. Med det sagt 

anser vi dock att rabatten är väl hög och att koncernen framstår som 

något undervärderad relativt referensgruppen inom Handelsplatt-

form/Börs. 
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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. 
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