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Ny VD på 

ingång 

 

Under det andra kvartalet genomfördes nyemissionen som över-

tecknades och inbringade 58 miljoner norska kronor. TEO kan nu 

fokusera samtliga resurser på tillväxt. Den 23 augusti släpper 

bolaget årets andra kvartalsrapport. Kostnader liksom intäkter 

fortsätter att vara i fokus. 

TargetEveryones är ett SaaS-bolag som utvecklat en plattform 

som effektiviserar markandsföring via bland annat SMS – en 

markand som växer. Bolaget har under kvartalet avklarat en 

emission i Norge som övertecknades med 8 miljoner NOK. 

Investerare tog initialt emot denna information med lättnad och 

aktien handlades upp rejält. Efter den initiala uppgången har intresset varit svalare. 

Vi ser dock fortsatt uppsida i aktien och beräknar ett motiverat pris per aktie i 

basscenariot om 3,1 kronor.  

Bolaget har inför rapporten den 23 augusti meddelat att man har ingått ett avtal 

med Torkel Johannessen att bli TEO:s nya VD med början den första oktober. 

Johannessen har kommer från en tjänst som försäljningschef för VITA i Norge. 

Utöver detta har han varit en styrelsemedlem i TEO sedan 2016 och har därmed 

redan en god insyn i bolagets verksamhet. Nuvarande vd Björn Forslund är kvar i 

bolaget och i ledningsgruppen med fokus mot affärs- och produktutveckling.  

Vi tror att bruttomarginalen kommer ligga runt 50 procent – i linje med redovisade 

bruttomarginal under det första kvartalet. Bolaget har haft mycket att göra runt 

emissionen och nya VD vilket rimligtvis hämmat försäljningen. Därmed tror vi att den 

sekventiella tillväxten blir något svagare än föregående kvartal. Vidare tror vi att 

övriga externa kostnader hålls kring samma nivå, dels med konsultarvoden som en 

effekt av antagen tillväxt i kundbasen och dels med rådgivningsavgifter. Se våra 

prognoser nedan. 

Prognoser kvartal 1, 2018 

      

MSEK KV2 2018P KV1 2017 

Nettoförsäljning 7,1 28,5 

Tillväxt kv/kv -75% 21% 

Bruttoinkomst 3,6 8,1 

Bruttomarginal 50% 29% 

EBITDA-resultat -6,9 2,3 

EBITDA-marginal -98% 8% 

EBIT -9,0 -2,8 

EBIT-marginal -126% -10% 

EBT -9,7 -5,5 

EBITDA beräknat på nettointäkter. Källa: TargetEveryone och Jarl Securities (prognos) 

2,2 kr

4,9 kr

3,1 kr

0,5 kr

0,5

1,3

2,0

2,8

3,5

4,3

5,0

dec-17 apr-18 aug-18 dec-18 apr-19

 

IT
/t
e

k
n

ik
 

Datum: 22 augusti 2018 

Analytiker: Mats Hyttinge, Jarl Securities 

Markus Augustsson, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: TargetEveryOne AB (publ) 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Björn Forslund 

Styrelseordförande: Fredric Forsman 

Marknadsvärde: 116 MSEK 

Senast: 2,01 SEK 

Kort om TEO: TargetEveryOne (TEO) är ett SaaS-bolag 

som har utvecklat en plattform som förenklar 

och effektiviserar företags SMS-kommunika-

tion mot konsument. Nyligen förvärvades 

30% av det norska Big Data-bolaget Cloud 

Explorers som utvecklat produkten, PRISM. 

De kombinerade tjänsterna skapar ett 

intressant och attraktivt erbjudande. 

 

Grundanalys: 

 

Läs senast uppdaterade grundanalys här. 

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

TEO har ett tekniskt försprång och avser nu 

befästa sig som den ledande leverantören 

av en plattform för marknadsföring via SMS. 

Marknaden växer.  

 

Bolagets delförvärv av Big Data-bolaget 

Cloud Explorers breddar erbjudandet. 

Samarbetet är än bara i sin linda. 

 

Skalbarhet i plattformen skapar goda 

möjligheter till bra lönsamhet. Bolaget har 

återkommande licensintäkter vilket skapar 

viss trygghet.  

 

Nu när emissionen har klarats av anser vi att 

risken flyttas till uppsidan. 

 

Risker och 

svagheter: 

TEO saknar ännu intäkter som täcker 

kostnaderna. 

 

  

Värdering: Bear 

0,5 kr 

Bas 

3,1 kr 

Bull 

4,9 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/teo_2018-05-15_1.pdf
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga 

för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på 

grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger 

möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också 

förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument 

och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikerna Markus Augustsson och Mats Hyttinge äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

