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UPPDRAGSANALYS 

Nordisk ComTech-byrå 
med höga ambitioner 
Stora förvärv under 2021 har skapat en ny koncern 
Jetty var ursprungligen ett bolag med fokus på att leverera SaaS (soft-
ware as a service) lösningar till företag inom event- och festivalbran-
schen. Under det sista kvartalet 2021 stöptes bolaget helt om i och 
med det omvända förvärvet av Nowa Kommunikation. Efter förvärvet 
ändrade den nya koncernen namn till Thinc Jetty Collective (Thinc 
Jetty), vilket också är det nya moderbolaget.  80% av den nya koncer-
nen ägs av säljarna av Nowa Kommunikation. Verksamheten i Jetty 
flyttades över till ett nytt dotterbolag istället. Den 1 december genom-
förs sedan förvärvet av 70% av mediebyrån Context Media för 24,6 
mkr, och ytterligare aktier förvärvats i intressebolagen DNA Agency, 
Habermax, Tre Art och KKM för totalt 3,5 mkr. 

Nettoomsättningen växte 66% under året omräknat 
Under 2021 har bolagets nettoomsättning gått från 2,5 mkr med ett 
resultat på -4,8 mkr till att nu vara en koncern med nettoomsättning 
på 151,8 mkr och ett resultat på 0,3 mkr. För att få en uppfattning om 
tillväxten i den nya koncernstrukturen, är det bättre att räkna om 
2020 års siffror. Omräknat uppgick nettoomsättningen till 91,4 mkr 
med ett resultat på -4,1 mkr.  

Tillväxten under 2021 uppgår således till 66% på årsbasis. Ebitda-re-
sultatet vände till plus 2,9 mkr för året med en marginal på 1,9%. 
Även det fria kassaflödet för 2021 blev trots alla dessa förvärv posi-
tivt, om än marginellt. Med 15 mkr i kassan bedömer vi att finansie-
ringen på kort sikt ser ut att vara löst för koncernen. Eventuell ytter-
ligare finansiering skulle kunna vara aktuell vid större förvärv eller 
om konjunkturen skulle vika tvärt. 

Inleder bevakning med riktkurs 0,82 kr 
Mot bakgrund av att koncernens historik är kort och branschen kom-
mer från en period där lönsamheten hos många varit kraftigt an-
strängd är det ändå mycket som ska stämma för att nå de högt upp-
satta målen över de kommande fem åren.  Vi utgår därför från ett mer 
försiktigt scenario och räknar med att ebitda-marginalen kan klättra 
upp mot 6% i slutet av 2024. Idag framstår aktien som undervärderad 
av marknaden och vi inleder bevakning med en riktkurs på 0,82 kro-
nor baserat på vår prognos för 2022p. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2021 2022p 2023p 2024p

Omsättning 154,0 291,5 311,7 333,3
Byråintäkt 33,9 72,2 77,1 82,3
Ebitda 2,9 14,5 16,9 19,5
Rörelseres. (Ebit) 0,4 8,4 10,8 13,4
Nettoresultat 0,3 6,5 8,3 10,4
Vinst per aktie 0,00 kr 0,04 kr 0,05 kr 0,07 kr
Omsättningstillväxt 62,6% 89,2% 6,9% 6,9%
Bruttomarginal 22,0% 24,8% 24,7% 24,7%
Ebitda-marginal 1,9% 5,0% 5,4% 5,9%
Ebit-marginal 0,3% 2,9% 3,5% 4,0%
Nettoskuld/ebitda -4,0 -0,8 -0,7 -0,6
P/e-tal 279,7 13,5 10,5 8,4
EV/ebitda 26,2 5,2 4,5 3,9
EV/omsättning 0,49 0,26 0,24 0,23
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Investeringstes 

Kommunikation och teknik ihop - ComTech 
Ofta utgår bolag generellt från hur kommunikationsproblem ska lösas 
för kunder eller från hur tekniklösningar ska kommuniceras. Det 
Thinc Jetty har gjort är att gruppen utgår från att lösa sina kunders 
kommunikationsutmaningar genom att addera teknik till kommuni-
kation. De själva kallar det för ComTech och vi tror att det är deras 
stora konkurrensfördel. De ser kommunikationsutmaningen från ett 
litet annorlunda perspektiv mot vad tidigare varit normen. Vi tror vi 
att detta kommer kunna möjliggöra den expansion som Thinc Jetty 
kommunicerat i samband med sina uppdaterade mål. 

Fortsätter att teckna nya kundavtal 
Under det senaste halvåret har bolaget tecknat en hel del större avtal, 
bland annat avtal med en svensk livsmedelskedja, ramavtal med den 
internationella organisationen InterPride i 70 länder, ramavtal med 
Volvo och avtal med Rikshem, Svenska Bostäder, Systembolaget, 
Malmö Stad, Arbetsförmedlingen, Italienska turistbyrån samt War-
ner Studios. Det visar att stora kunder tror på koncernens affärsmo-
dell. 

Förvärvsmodell som behåller entreprenörsandan 
Koncernens förvärvsmodell, där förvärv av ett bolag görs stegvis upp 
till 70%, gör att koncernen efter genomfört förvärv lyckas behålla ent-
reprenören inom gruppen. Då en del av betalningen utgörs av aktier i 
Thinc Jetty skapar det också ett incitament för att fortsätta driva sitt 
bolag, men även för att verka för att Thinc Jetty utvecklas väl. På så 
sätt får entreprenörerna fortsätta vara entreprenörer men nu med 
stöd från en större organisation. Den stora risken vid förvärv är an-
nars att nyckelpersonerna lämnar efter ett tag, vilket vi bedömer att 
denna modell rimligen minskar risken för. Förvärvsmodellen bygger 
mycket på hur PE (private equity) -bolag eller riskkapitalbolag arbe-
tar. Vi tror att detta är en klar fördel för Thinc Jetty i sina ambitioner 
att nå de högt uppsatta målen till 2026. 

Dubblar omsättningsmålet för 2026 till 600 Mkr 
Koncernen gav ut finansiella mål i november förra året i samband 
med det omvända förvärvet av Nowa Kommunikation. Men redan ny-
ligen har bolaget uppdaterat dessa mål och dubblat omsättningsmålet 
för 2026 till 600 Mkr från tidigare 300 Mkr. Mycket drivet av det 70 
procentiga förvärvet av Context Media i början av december, som be-
räknas tillföra koncernen en omsättning upp till 95 Mkr på årsbasis. 
Över de kommande åren vill man växa, förutom organiskt även med 
2–3 förvärv per år som adderar minst 20–50 Mkr årligen. Koncernen 
letar efter lönsamma bolag med 10–20 anställda, som kan komplet-
tera nuvarande kompetens och kunderbjudande.  

Hög tillväxt förväntas 
Organisk tillväxt av nettoomsättningen beräknas i snitt vara 
30% årligen utan förvärv, tkr. Mycket drivet av att alla förvärven 
under slutet av 2021 konsolideras under hela 2022. 

 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

10% årlig ebitda tillväxt 2022-2024p 
Ebitda, tkr 

 
Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser.  
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Verksamheten 
Thinc Jetty bildades genom det omvända förvärvet mellan Jetty och 
Nowa Kommunikation. Koncernen är verksamma inom kommuni-
kationsbranschen med sju kontor, sex i Sverige (Stockholm, Göte-
borg, Luleå, Umeå, Växjö och Svedala) och ett kontor i Norge (Oslo). 
Gruppen har även som ambition att etablera kontor i Köpenhamn un-
der de kommande åren. Bolaget är sedan 2018 listat på Spotlight 
Stock Market. 

Bakgrunden till det omvända förvärvet bottnade i att en aspekt som 
oftast förbises i kommunikationsbranschen är den tekniska aspekten 
i de kommunikationsutmaningar som kunder har. Genom att kombi-
nera kommunikation med SaaS-tjänster ihop med övriga teknik- och 
digitala tjänster inom koncernen får man något som koncernen kallar 
för ComTech. 

I korthet kan begreppet beskrivas utifrån att det vanligaste är att bo-
lag funderar på hur man adderar kommunikation till teknikuppdra-
gen, så kallad TechCom. Men Thinc Jetty vänder på det hela och utgår 
från att lösa kommunikationsutmaningarna genom att addera teknik 
till kommunikation. Anledningen till att den nya koncernen valt att 
agera i en noterad miljö beror på att gruppen bedömer att det får en 
positiv påverkan på de företag som ingår i koncernen. Som ett noterat 
bolag bedömer styrelsen att tillgången till kapitalmarknaden förbätt-
ras, vilket i sin tur skapar ökade möjligheter till framtida finansiering 
på marknadsmässiga villkor. 

Något som är klart positivt för att koncernen fortsatta planer på vida-
reutveckling och expansion. Affärsidén inom koncernen är att expan-
dera genom förvärv och med en noterad aktie har koncernen möjlig-
het att betala helt eller delvis för förvärven genom att ge ut egna ak-
tier. Vidare innebär det ökade möjligheter för befintliga och nya med-
arbetare samt investerare att få ta del av det värdeskapande som kon-
cernen skapar. 

Några månader senare förvärvar man i omgångar byrån Context Me-
dia, vilken blir en del av affärsområde Performance. 

Jetty 
Jetty bildades sommaren 2011 i syftet att kunna erbjuda företag och 
organisationer system och metoder för att genomföra kostnads-effek-
tiva och kvalitetssäkrade event och festivaler.  

Runt 2015–2016 bestämde man sig för att göra en nysatsning för att 
öka på nyförsäljningen samt också vända sig mot idrottsevenemang. 
2017 togs det därför in ytterligare kapital från befintliga ägare och 
extern finansiering. En ny säljstyrka började byggas upp och året efter 
släpptes nästa generation av det digitala verktyget, Jetty 2.0. Under 
det året noteras också Jettys aktier på Spotlight Stock Market och 
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bolaget får också sin första kund, Forefront Runners, i USA. 2019 
öppnas också ett nytt kontor i Austin, Texas. 

Under tiden sedan bolagets bildande har man fått namnkunniga kun-
der som Roskildefestivalen, Malmö Stad, Svenska Konståknings-för-
bundet, Liseberg, Dreamhack, VIP-Booking, BRQ Vantta och Sodexo. 

Under 2020 tas en ny strategi fram för att göra Jetty mer digitalt och 
för att gå mot att bli ett fullskaligt SaaS-bolag. Året efter lanseras en 
helt automatiserad SaaS-lösning för att underlätta en internationell 
expansion. 

Nowa Kommunikation 
Mediebyrån Kommunikation och PR-byrån Kom Loss bildas 2005 
med ägande i varandra. Tre år senare förvärvas reklam- och produkt-
ionsbyrån Alsterlund. Under dessa tre år har man fått stora kunder 
som Byggmax, AstraZeneca, alla amerikanska filmbolag i Sverige, 
Leksandsbröd, SOS Alarm och Caparol Färg. Genom en hopslagning 
2009 av de tre byråerna bildades Nowa Kommunikation.  

2010 genomför man ett lyckat event i Almedalen och vinner sin första 
offentliga kund i en upphandling inom ramen för Statlig inköpssam-
ordning. Två år senare skrivs även avtal med Manpower Group och 
Nowa Kommunikation blir dess inhousebyrå i Sverige och Norge. 
Man förvärvar delar av Stillback och börjar kallas sig för Nowagrup-
pen mot marknaden samt flyttar kontoret till Göteborg, där man sitter 
än idag. Detta år vinner man också upphandlingen för Region Stock-
holm.  

2013 öppnar gruppen kontor i både Oslo och Malmö och skapar af-
färsområdet Nowa Executive för seniora, strategiska tjänster. Året ef-
ter öppnas Visbykontoret och gruppen skriver avtal med Malmö Stad 
och Region Halland. Under åren 2015–2018 förvärvas andelar i re-
klambyrån Companeros, produktions- och eventbyrån ADV, byrå-
erna Tre Art, DNA Agency, Habermax, Comvision och Long Tall Sally.  

Samtidigt under denna tid tecknas avtal med bland annat Gore-Tex, 
Göteborgs Stad, Mälardalstrafik och Poolia. 2018 går man också med 
i de internationella nätverken PRWA och TheNetworkOne. 

2019 konsoliderar man några av de förvärvade bolagen och skapar 
byrån Empower genom att slå ihop Comvision, Long Tall Sally och 
affärsområdet Nowa Executive. Nowagruppen bildar också filmpro-
duktionsbolaget Nowadays, säljbolaget Grow Collective och förvärvar 
andelar i eventbolaget Artiflex. Under året får man in investmentbo-
laget Pegroco Invest, som förvärvar 15% av koncernen. Förvärven av 
fler bolag fortsätter och 2020 kommer Tigerton och 2021 Kunskaps-
kraft och Media (KKM) in i Nowagruppen. Under de senaste 3 åren 
har ytterligare kunder i form av Sveriges Radio, Stockholm Stad,  
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Region Värmland, Region Dalarna, Riksbyggen och GP Batteries. Ra-
mavtal skrivs också med Volvo. 

Med tanke på att koncernen vuxit i omfång med alla förvärven byter 
man varumärket mot kund och kallar sig för The Incredible Col-
lective: Thinc. 

Affärsområden 
Koncernen är uppdelad i fyra olika affärsområden; Creative, Systems 
& Solutions, Performance och Strategy: 

 

Inom Creative jobbar bolagen med att erbjuda kunder marknads-
planer, grafiska profiler, AD och copytjänster, illustration, 3D-grafik, 
film- och ljudproduktion, samt e-learning. Här riktar bolagen sig mot 
större företag och organisationer. 

I Systems & Solutions återfinns det som tidigare var Jettys verk-
samhet samt att ytterligare tjänster har adderats. Numera ingår 
systemstöd inom möte och event, SaaS-System inom fysiska möten 
och evenemang, automatiserad annonsproduktion, digital asset ma-
nagementsystem (DAM) samt drift och support. Denna typ av tjänster 
efterfrågas främst av arrangörer av större engagemang. 

Affärsområdet Performance fokuserar på tjänster som medieråd-
givning och medieköp, social media- och content, taktiskt påverkans-
arbete, aktivitetsplaner, originalarbete, webbproduktion, och inter-
aktionsdesign. Dessa tjänster efterfrågas av främst större företag, 
myndigheter och organisationer.  

Det sista affärsområdet Strategy fokuserar på att erbjuda tjänster 
inom främst strategisk kommunikationsinsikt (undersökningar, ana-
lyser och uppföljningar,) strategiska planer, målgrupps-, konkurrens-
, och omvärldsbevakningar, varumärkesplattformar, PR och IR-ar-
bete, säljstrategier, digital strategi, samt årsredovisningar och håll-
barhetsarbete. 

 
 

 

 

Performance är störst 
Varje affärsområdes bidrag till omsättningen och bruttoresul-
tatet (byråintäkten) i % 

 
Källa: Bolaget.  

Försäljningstillväxt 2021 
Varje affärsområdes försäljningstillväxt 2021 i procent. Per-
formance mycket drivet av Context Media förvärvet 
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Kommunikationsprocessen 
Bilden nedan visar tydligt hur de olika bolagen och affärsområdena 
samverkar med varandra och vart i kommunikationsprocessen deras 
tjänster kommer in. 

Källa: Bolaget 

Affärsmodell 
Koncernens huvudsakliga affärsmodell är att sälja konsulttimmar. 
Genom en central funktion för sälj, ekonomi och IT, ges varje dotter-
bolag i koncernen stöd och hjälp med dessa frågor även om det själva 
också har ett säljansvar med ansvar för sig resultaträkning.  

Affärsområdet Systems & Solutions, där gamla Jettys verksamhet nu 
befinner, jobbar de efter en SaaS-modell. Kunder betalar en månatlig 
abonnemangsavgift beroende på vilken typ av tjänst de har behov av. 
Modellen erbjuds i fem versioner,  

• Free  
• Small (1150 kr/månad),  
• Efficient (3150 kr/månad)  
• Pro (3650 kr/månad) 
• Build your own 

I den sistnämnda modellen väljer kunden själv vilka tjänster/modu-
ler som den behöver och vill lägga till de andra fyra versionerna. 
Abonnemangspriset utgår ifrån en fastställd prislista för de olika mo-
dulerna. 

Finansiella mål 
I februari 2022 kommunicerade styrelsen nya uppdaterade mål i och 
med förvärvet av Context Media. 
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De nya långsiktiga finansiella målen som gäller från och med 2022 är:  

• Öka försäljning snabbare än marknaden. Över tid ska den genom-
snittliga tillväxten överstiga 20% inklusive förvärv. 

• Öka försäljningen inom Systems & Software och bolaget Jetty AB 
till en tydlig position inom SaaS (Software-as-a-solution) system. 
Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 50%. 

• Att koncernens omsättning 2026 minst ska uppgå till 600 mkr 
• Att genomföra 2–3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier 

och som årligen totalt tillför minst 20–50 mkr i omsättning och 
helst minst 10 anställda. 

• Uppnå en årlig genomsnittlig ebitda-marginal om minst 
10% för koncernens tjänsteproducerande bolag och minst 5% 
för koncernens medierelaterade bolag, mätt som resultat före fi-
nansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella till-
gångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt 
i relation till nettoomsättningen. 

Vad gäller utdelning är det koncernens mål att kommunicera en fram-
tida utdelningspolicy i samband med bokslutskommunikén 2023, gi-
vet att kassaflödet stabiliserar sig under 2022–2023. Avsikten är att 
koncernen ska ha ett starkt positivt kassaflöde där stora delar delas ut 
till aktieägarna. 

Förvärvsmodell 
Thinc jobbar efter en förvärvmodell som ska främja och bevara ent-
reprenörskapet inom koncernen. Modellen består av två steg. I den 
första steget förvärvas 25% och affären kan gå tillbaka inom ett år 
om någon av parterna inte tycker att det föll väl ut. Betalningen för de 
första 25% är uttalat lägre än marknadsvärdet, men säljarna erhåller 
ledningsstöd, administration, bokföringshjälp, plats på kontor och 
access till ramavtal med mera. Inom två till tre år inlöses en option på̊ 
ytterligare 24 % in. Den styrs då helt av det nya marknadsvärdet. På 
så sätt får det säljande bolaget totalt sett bra betalt för de första 49 
procenten.  

I det andra steget förvärvas de sista 21% genom att säljaren erbju-
das att växla dessa aktier mot aktier i Thinc Jetty Collective och på så 
sätt bli delägare i hela koncernen samtidigt som den har kvar 30% av 
sitt bolag. Tanken bakom är att entreprenörskraften behålls och ett 
incitament för delägarna byggs in på lång sikt. 

De olika dotterbolagen i koncernen 
Nedan är här en kortare presentation av de olika dotterbolagen som 
ingår i koncernen Totalt består koncernen idag av 14 dotterbolag 
grupperade i de fyra olika affärsområdena. 
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Källa: Bolaget 

Jetty 
Jetty AB tillhandahåller ett administrativt verktyg för att styra, pla-
nera, utföra och kommunicera komplexa och tidskritiska evenemang. 
Bolaget ägs nu till 100% av Nowa Kommunikation och har totalt 4 
anställda. 

Home of Event i Göteborg 
Bolaget registrerades 2016 och är ett holdingbolag, vars verksamhet 
är att äga 84% av aktierna i Prodekor Sverige. Holdingbolaget ägs till 
100% av Nowa Kommunikation och har inga anställda eller omsätt-
ning. 
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Nowa Kommunikation 
Nowa Kommunikation tillhandahåller kommunikationstjänster i alla 
dess former för den offentliga och privata sektorn. Bolaget registrera-
des 2005 och har 16 anställda.  

Tigerton 
Tigerton är en traditionell webbyrå med kontor i Göteborg och säljre-
presentation i Köpenhamn som erbjuder tjänster för den som vill 
komma igång med e-handel och att bedriva webbhandel. Bolaget re-
gistrerades 2003 och har 6 anställda. Det ägs till 51% av Thinc Jetty 
Collective.  

Context Media 
Context Media förvärvades så sent som i början av december 2021 till 
70% av Nowa Kommunikation och är en mediebyrå med kontor i 
Umeå, Luleå, Stockholm och Växjö Under 2021 belönades bolaget 
med en andra plats i tävlingen ”Årets Byrå”. Bolaget registrerades 
2014 och har 10 anställda.  

Prodekor i Sverige (tidigare ADV) 
Prodekor hette tidigare ADV Idé och Design och är ett nischat design-
företag. Bolaget skapar och levererar i första hand dekorer till musik-
scener, mässor och event på specialdesignade textilier över hela värl-
den. Det kan gälla backdrops till musikframträdanden, ridåsystem för 
konserthallar, mässmontrar och butiksdekorer Bolaget registrerades 
1999 och har 2 anställda. Det ägs till 84% av Home of Events.  

Artiflex Väst  
Artiflex tillhandahåller ett stort utbud av dekorer, kulisser och rekvi-
sita som de hyr ut för temafester, kickoff, mässor, utställningar, per-
sonalfester, kundfester, med mera. Bolaget registrerades 1990 och 
har 3 anställda. Det ägs till 84% av Prodekor.  

Tre Art Reklambyrå 
Bolaget är en reklambyrå med fokus på B2B, så väl stora som små 
företag, kommuner och ideella organisationer. Det registrerades 
1990 och har 4 anställda. Under 2022 har bolaget slagits ihop med 
Nowa Empower och dess verksamhet ingår numera i den gruppen.  

Kunskapskraft och Media i Sverige (KKM) 
Bolaget erbjuder kommunikation, opinionsbildning och kunskaps-
överföring i samhällsviktiga frågor. Kunderna är framförallt intresse-
organisationer, offentlig sektor och företag som vill bidra till en bättre 
värld genom socialt, ekologiskt och ekonomiskt värdeskapande. Det 
registrerades 2006 och har 6 anställda. Bolaget ägs till 40% av Thinc 
Jetty Collective. 
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Do Nothing Agency (DNA) 
Bolaget är en kommunikationsbyrå speciellt inriktad på retail för att 
utveckla kommunikationskoncept och stötta säljkåren med relevant 
införsäljningsmaterial. Det kan gälla allt från förpackningsdesign till 
att paketera budskapet i film, rörlig grafik eller på radio. Det registre-
rades 1999 och har 6 anställda. Bolaget ägs till 70% av Thinc Jetty 
Collective. 

Now at days Motion Pictures (Nowadays) 
Verksamheten i bolaget är organiserat i två affärsområden; Nowadays 
Film och Doppio. Nowadays Film jobbar med bild i alla format från 
idé och manus till färdig film inklusive specialskriven musik, specia-
leffekter och avancerat skådespeleri. Affärsområdet Doppio produce-
rar musik för att sätta ton på kundens varumärkesidentitet. Bolaget 
registrerades 2017 och har 4 anställda. Det ägs till 100% av Thinc 
Jetty Collective. VD har dock en option på att förvärva 49% av bolaget.  

Grow Collective 
Bolaget är en kommunikationsbyrå speciellt inriktad på retail för att 
utveckla kommunikationskoncept och stötta säljkåren med relevant 
införsäljningsmaterial. Det kan gälla allt från förpackningsdesign till 
att paketera budskapet i film, rörlig grafik eller på radio. Det registre-
rades 2001 och har 1 anställda. Bolaget ägs till 100% av Thinc Jetty 
Collective. VD har dock en option på att förvärva 20% av bolaget. 

Habermax 
Bolaget är ett analysföretag som arbetar med framtagandet av insik-
ter till grund för kunders marknadskommunikation, varumärkesstra-
tegier och affärsutveckling. Det registrerades 2015 och har 3 an-
ställda. Bolaget ägs till 70% av Thinc Jetty Collective. 

Nowa Empower 
Nowa Empower bildades genom sammanslagning av byråerna Nowa 
Executive, Long Tall Sally och Comvision 2019 Bolaget är en PR-byrå 
med kontor i Göteborg och Stockholm samt representanter i Malmö 
och Oslo. Det fokuserar på strategisk PR och kommunikation, håll-
barhetskommunikation samt PR & Content. Nowa Empower registre-
rades 2005 och har 3 anställda och ägs till 72,5% av Thinc Jetty Col-
lective. Under 2022 blev systerbolaget Tre Art en del av Nowa Empo-
wer. 
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Styrelse, ledning och ägare 

Styrelse 
Styrelsen i Thinc Jetty består av totalt 5 ledamöter, där tyngdpunkten 
av medlemmarna har en anknytning till Thinc Jetty samt erfarenhet 
från branschen. 

• Hans Jacobsson – Styrelseordförande, med bakgrund som 
CFO på Nowa Kommunikation. Tidigare erfarenheter från Root-
fruit  
Scandinavia (VD), General Mills Scandinavia (CFO), Buresfären 
(investeringsansvarig). Även styrelseordförande i Zinzino, Lohilo 
Foods och Premium Snacks Nordic. Aktieinnehav 12 452 276. 

• Gabriele Helmer – Ledamot, nuvarande position som mark-
nadsansvarig på Zinzino. Tidigare erfarenhet från liknande posit-
ioner från Lufthansa, Beiersdorf, General Mills och Specsavers. 
Har tidigare arbetat kommunikationsbyrån Valentin & Byhr. 

• Lisa Nilsson – Ledamot, grundare av Jetty och VD för Small 
World i Stockholm, en kommunikations- och projektlednings-
byrå inom evenemang, kultur och möten. Mer än 20 års erfaren-
het från den branschen. Aktieinnehav 1 159 734. 

• Stefan Winström – Ledamot, managementkonsult i eget före-
tag. Tidigare erfarenhet från Array (VD), Fly Me Europé (VD), 
Posedion Diving Systems (VD) och Pegroco Invest (affärs-ut-
veckling). Styrelseordförande i Nowa Kommunikation, Hydro-
press Huber, ledamot i Calormet. 

• Rune Nordström – Ledamot, medgrundare och tidigare vVD 
på Nowa Kommunikation. Numera managementkonsult i eget fö-
retag. Tidigare erfarenhet som kommunikationsdirektör från 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Arbetsför-
medlingen och Mimer. Aktieinnehav 28 655 132. 

Ledning 
Ledningen i Thinc Collective består av följande personer: 

• Anders Wallqvist – Koncernchef med en lång erfarenhet inom 
kommunikationsbranschen. Tidigare VD i Mediebyrån Kommu-
nikation, Carat X-press och COO i Aegis Media Services Nordic 
(numera en del av Dentsugruppen). Aktieinnehav 26 070 036. 

• Thomas Lindström – COO. Tidigare poster som VD och vVD 
från Premium Snacks Nordic, Reagent Communication och 
marknadschef på Metsä Board.  

• Hans Jacobsson – CFO, se även ovan under styrelse. 

Ägare 
Bland de största ägarna finner vi personer med bakgrund som grun-
dare av Nowa Kommunikation och numera med stora aktieinnehav i 
Thinc Jetty istället.  
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Bakom Aces High AB står Peter Westman, grundaren av Context Me-
dia. Stefan Winström i styrelsen är den person som representerar äga-
ren Pegroco Invests intressen.  

En sådan koncentrerad ägarkonstellation gör att de aktier som ägs av 
övriga aktieägare, cirka 600 stycken äger ungefär en femtedel av kon-
cernen.  

 

 

  

GRUNDARNA KVAR
Största aktieägarna, %
Rune Nordström (grundare) 18,5%
Anders Wallqvist (grundare) 16,9%
Aces High AB 9,8%
Pegroco Invest AB 8,3%
Hans Jacobsson (grundare) 8,1%
Magnus Uppsäll 6,2%
Christoffer Danell 3,3%
Staffan Petersson 3,3%
Fredrik Sundberg 3,1%
Jesper Lindeblad 1,8%
Övriga aktieägare 20,8%

Källa: Bolaget.
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Marknaden 
Marknaden för reklam har efter en tung period återhämtat sig rejält 
sedan pandemiutbrottet år 2020. Under 2020 minskade medieinve-
steringarna i Sverige, förmedlade via Sveriges Mediebyråer, med 
17,8% jämfört med 2019. Till viss del kompenserades en del av detta 
tapp av att reklam inom de digitala medierna ökade. Läser man i 
IRM:s (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) årsrapporten mins-
kade de totala medieinvesteringarna med 5,2% jämfört med 2019 till 
nära 39 miljarder kronor under 2020.  

Under 2021, har medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Me-
diebyråers medlemmar, ökat med 13,6%, vilket innebär en full åter-
hämtning efter tappet under 2020. Enligt IRM:s årsrapport för 2021 
växte de totalt18,6% till cirka 46 miljarder kronor. Även januari 2022 
har öppnat upp nästan 28% jämfört med januari 2021. Dock ska man 
komma ihåg att i januari för ett år sedan hade marknaden knappast 
återhämtat sig, så jämförelsetalen i början av 2022 är lätta. 

Det som också kännetecknar annonsmarknaden eller reklammark-
naden i Sverige är att den består att av ett större antal kategorier, vil-
ket bilden nedan visar. 

 

Källa: Sveriges Mediebyråers årsstatistik 2021 

Nu kan det framstå som att bio och utomhusreklam är de enskilda 
kategorier som växer mest framöver. Men värt att komma ihåg är att 
under pandemin när samhället var stängt till viss del var det knappt 
någon annonsering via dessa kategorier. Precis som under pandemin 
fortsätter tryckt media (dagspress, direktreklam och fack-press) att 
tappa. Istället finns tillväxten i marknaden inom kategorierna sociala 
medier och online video. 
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Överlag är den svenska reklammarknaden fragmenterad och känne-
tecknas av ett antal kategorier som under 2022 och framåt kommer 
att visa på fin tillväxt likt IRM:s årsstatistik visar. 

Trender på marknaden 
Den övergripande trenden inom marknaden är att man går från tryckt 
media mot digital media. Thinc Jetty märker också av att tempot 
framöver går snabbare och snabbare på marknaden. Generellt sett går 
man mer mot ett helhetstänk kring annonsering och fokus ligger på 
att arbeta i team. Inte lika mycket byråtänk som tidigare. Kundernas 
krav och förväntningar har också ökat markant. 

Det duger inte längre att leverera enbart enligt kravspecifikationen, 
utan förväntningarna ligger på mer därtill. Från kundhåll har man 
fortfarande en tendens att vilja gå mot specialister. Fast i längden är 
det omständligt att ha att göra med flera byråer, vilket gör att större 
kunder föredrar att arbeta mot en byrå, som i sin tur samordnar med 
specialister. Lite som att välja totalentreprenad vid ett husbygge. 

Tidningen Resumé publicerade i december 2021 en artikel om de 
trender som kommer att forma marknadsföringen 2022 (1). Där lyfter 
man fram följande trender: 

Kreatörsekonomin 
Begreppet dök upp redan 2011 av Youtube, men det är först under 
förra året som man kunde läsa om det i tidningar som New Yorker, 
New York Times och The Economist. Kreatörsekonomi syftar på in-
fluencers, men där dessa numera har ett kreativt intresse eller en kun-
skap som utmärker dem. Exempel är träningsprofiler, grafiker, kera-
miker, trädgårdsinspiratörer, med flera. Intjäningen för dessa profi-
ler drivs från deras följarskara med medlemskap via plattformar som 
Substack och Patreon eller donationer via Twitch. Fokus på annonser 
går därmed mot mer smala nischer. 

I vissa undersökningar som Resumés artikel hänvisar till, har ameri-
kanska riskkapitalbolag investerat 1,3 miljarder dollar i bolag som 
verkar inom kreatörsekonomin, +300% jämfört med 2020. Man be-
dömer att ca 50 miljoner människor finns i den globala kreatörseko-
nomin, men bara 2 miljoner människor klarar av att leva på detta. 
Siffran väntas dock växa kraftigt i samband med att plattformar som 
Instagram och TikTok fortsätter att lansera nya sätt för att ta betalt.  

Virtuella influencers 

I en undersökning från Gartner (2), förutspår de att till år 2026 kom-
mer marknadschefer att allokera 30% av sin influencerbudget på vir-
tuella profiler. Redan i dag har bolag som KFC (3), Renault (4) och LG 
(5) börjat plöja ned stora summor i sina artificiella varumärkesambas-
sadörer. 
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Konsolideringar 
Efter pandemiåren, som slagit hårt mot mindre och medelstora by-
råer, har många av dessa bolag svaga kassor något som man kan se 
när man går igenom årsredovisningar för bolag inom branschen. 
Samtidigt finns det behov hos större byråer att skaffa sig ytterligare 
spetskompetens för att klara av konkurrensen och följa med i trender. 
Därför är det troligt att det kommer att ske en viss konsolidering på 
marknaden, där mindre byråer köps upp eller går ihop i olika konstel-
lationer. I en genomgång som Adweek (6) genomförde över de 10 mest 
anmärkningsvärda byråbyten under 2021, var fyra samlade till två 
globala jättar: Coca-Cola med WPP (noterade på Londonbörsen, men 
även på New Yorkbörsen) och Mercedes-Benz, Phillips och Home De-
pot med Omnicom (noterade på New Yorkbörsen). 

SEO blir en mer integrerad del av marknadsstrategin 
I takt med att algoritmer blir smartare och mer kontextuella, samti-
digt som dess logik går mot att bli mer intressedriven förväntas rena 
SEO- (Sökordsoptimering) specialister användas mindre. Istället 
kommer själva SEO-marknadsföringen bli en integrerad del av palet-
ten för att bidra till den totala användarupplevelsen av marknadsfö-
ringen. Man brukar prata om MarTech (marketing automation), vil-
ket syftar på att marknads- och säljdrivande kommunikation triggas 
med dynamiska generade data. På det sättet länkar man samman ar-
betet med säljsystem (CRM), digitala kanaler och affärsmål. 

Hållbarhet 2.0 
Efter att FN presenterade sina klimatmål inför 2030 och IPCC:s larm-
rapport i augusti 2021(7) har fler varumärken låtit bolagets hållbar-
hetslöften bli en viktig del i sin kommunikationsstrategi. Man kan 
också se denna trend inom redovisningen, där hållbarhetsrapporten 
får en större och större del av själva årsredovisningen jämfört mot ti-
digare. Attitydundersökningar visar på att i konsumenters val läggs 
större vikt vid hur ett varumärke uppfattas utifrån ett hållbarhetsper-
spektiv. I en undersökning från Kantar Sifo (8) väljer 42% av alla kon-
sumenter bort en produkt eller tjänst på grund av vart varumärket 
står i hållbarhetsfrågan.  

Cookiedöden 
Apple kom för några år sedan med en förändring i sitt operativsystem 
där användare numera aktivt behöver godkänna att bli spårade. 
Google har annonserat en liknade ändring som träder i kraft under 
2023. Detta kommer att ställa helt andra krav på marknadsföringen, 
där en diversifierad modell för inhämtning av förstapartsdata tillsam-
mans med artificiell intelligens kommer bli viktigt för marknadsav-
delningar framöver.  
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Utmaningar på marknaden 
De främsta utmaningar som ofta diskuteras i branschen handlar om: 

Greenwashing 
En baksida med fokus på hållbarhetsfrågor är att det finns en risk för 
att företag skapar en bild av att de är miljövänlig i sin marknadsföring 
men sedan inte lever upp till det. Man sätter helt enkelt en grön stäm-
pel på varumärket, så kallad ”greenwashing”. Några exempel är Pre-
ems fokus på miljömedvetenhet (9) och Arlas påstående om netto noll 
klimatavtryck (10). I en artikel från 2021 i Resumé Insikt (11) framhävs 
utmaningarna för marknadschefer med att lyckas hålla sig inom Kon-
sumentverket och Reklamombudsmannens regelverk.  

Jakten på talangerna 
I en enkätundersökning (12) som Resumé skickade ut till byråledare i 
Sverige uppgav de flesta att deras största utmaning för 2022 är rekry-
tering. Konkurrens om duktiga talanger inom främst content och di-
gitalt gör att reklambyråer slåss med techbolag som är resursstarka 
och som också är ute efter samma personer. Under pandemiåren har 
vissa byråer tvingats att säga upp personal och nu när det har vänt 
blir det en utmaning att återigen få ta på de resurs som behövs. I ar-
tikelserien ”Talangflykten” (13) belyser Resumé den frågan mer på dju-
pet.  

Den flexibla arbetsplatsen 
Pandemin har öppnat upp för behovet och önskan av att ha en flexibel 
arbetsplats. Forresters (14) undersökning visar på att 70% av alla stora 
företag kommer att erbjuda sina anställda någon form av valfrihet vad 
gäller arbetsplats. Historiskt är byråbranschen traditionell och om-
ställningen till att framöver kunna ha ett flexibelt sätt att arbeta kom-
mer bli en utmaning för vissa spår Forrester i sin rapport. 

Ökat fokus på mätbara resultat 
I Resumés artikel (15) pekar de senaste prognoserna på att i takt med 
att reklambudgetarna återigen sväller efter pandemiåren ökar även 
kraven på mätbara resultat från företagen. De vill på ett tydligare sett 
kunna följa upp och se avkastningen de får på genomförda kam-
panjer. Då det finns många kanaler att välja på kommer fokus hamna 
på de kanaler som prioriterar kommunikativa koncept användbara 
över flera plattformar. Men också som kan utvärderas integrerat med 
varandra. Man kommer att gå från mer traditionella mätmetoder till 
mått som uppmärksamhet och engagemang. Det kommer att ställa 
krav på byråerna att kunna leverera den typen av uppföljning till sina 
kunder. 
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Kunder och konkurrenter 

Kunder 
Totalt har koncernen cirka 650 kunder, där de tio största kunderna 
står för cirka 14% av intäkterna. Inom koncernen jobbar de aktivt 
med att skapa en bred spridning i kundportföljen och undvika ett allt 
för stort beroende från enskilda kunder. 

Idag består bolagets kundmix av ungefär 30% offentliga uppdrag och 
resten mot den privata sektorn. De flesta av kunderna är återkom-
mande kunder och man har väldigt få rena projektkunder. I snitt är 
kundavtalen på 1–3 mkr med en avtalstid på minst 24 månader. Varje 
kundrelation varar i ungefär cirka sju år.  

Betalningsmodellen i avtalen kan se lite olika ut. Det används en mix 
av mellan retainers (vilket innebär att bolaget erhåller en löpande in-
täkt per månad baserat på ett visst antal timmar), fast pris och lö-
pande räkning (vilket inte är direkt omfattande) Det beror lite på typ 
av kund. 

När det gäller den offentliga delen samordnas upphandlingarna för 
staten av Statens Inköpssamordning. Vid en snabb anblick kan därför 
den kunden förefalla som väldigt dominerande, men man ska komma 
ihåg att Statens Inköpssamordning hanterar samtliga upphandlingar 
för statliga myndigheter inom den offentliga sektorn. Större enskilda 
offentliga kunder är Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Skattever-
ket, Polisen Region Stockholm, Region Göteborg och Stockholms 
stad. Fördelen med att arbeta med offentlig upphandling är att dessa 
avtal sträcker sig över 2 år med ytterligare 2 års förlängning. Något 
som gör att det blir lättare att få en jämnare intäktsbas.  

På den privata sidan är spridningen av kunder stor, men värda att 
nämna är bland annat TV4, Schenker, Ikea, AstraZeneca, Volvo, 
Guldfågeln, Autoexperten, GP Batteries, Göteborgsvarvet, Hockeyall-
svenskan, Live Nation, Roskildefestivalen och Interpride. 

Konkurrenter 
Koncernens konkurrens består mer i att olika byråer konkurrerar 
inom olika delar i gruppen. En annan skillnad är storleken på konkur-
renterna, antalet specialister, nätverk, med mera. Storleksmässigt be-
finner sig Thinc Jetty i mellanskiktet och verkar på den nordiska 
marknaden. Den modell som bolaget arbetar efter skiljer sig även från 
konkurrenterna, då fokus är konkurrens genom bolagsförvärv och att 
fånga upp unga talanger direkt efter högskolan. 

I viktig avskiljare är Thinc Jettys fokus på att aktivt arbeta för att be-
hålla entreprenörskapet (därav de 70 procentiga ägandet vid förvärv), 
att de är helhetorienterade samt tänker kombinationen media och 
tech i varje uppdrag (vad som benämns som ComTech). 

Fördelning av kundgrupp 
Den privata sektorn är klart störst 

 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden  
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Än så länge är Thinc Jetty den enda noterade kommunikationsbyrån 
i Norden. Men det finns noterade byråer inom vissa kategorier som 
Thinc Jetty verkar inom, exempelvis: 

Shortcut Media (SE) -svenskt bolag noterat sedan 2016. Fokuse-
rar i huvudsak på digital media, främst filmproduktion. Omsatte 2021 
cirka 71 mkr med en ebitda på -3,2 mkr. Dock skedde en hel del om-
organisationer inom bolaget, så ebitda för 2021 är kraftigt påverkat 
av detta. Normalt sett har bolaget en positiv ebitda. 

Tradedoubler (SE) -svenskt bolag noterat sedan 2015. Fokuserar i 
huvudsak på digital marknadsföring. Omsatte 2021 cirka 1 421 mkr 
med en ebitda på 61 mkr. 

Knowit (SE) -svenskt bolag noterat sedan 1997. Fokuserar i huvud-
sak på konsulttjänster inom IT och kommunikation. Omsatte 2021 
cirka 4 812 mkr med en ebitda på 562 mkr. 

Moment Group (SE) -svenskt bolag noterat sedan 2016. Hette ti-
digare 2E Group och är ett produktionsbolag, med fokus på nöjes-
branschen. Omsatte 2021 cirka 482 mkr med en ebitda på 60 mkr. 

PunaMusta Media (FI) -finskt bolag noterat sedan 2020. Fokuse-
rar i huvudsak på publicering och tryck av tidningar. Omsatte 2021 
cirka 106 meur med en ebitda på 8,1 meur. 

På global nivå finner man de större koncernerna verkandes på den 
svenska och övriga nordiska marknaden. Flera av Thinc Jettys onote-
rade konkurrenter ägs av något av dessa fyra globala koncerner. 

WPP Plc (UK) -brittiskt koncern noterad sedan 1988. Holdingbolag 
som levererar kommunikationstjänster. Äger bland andra reklam- 
och annonsbyråerna Grey, Media Communications, Mindshare, Sten-
ström Red Cell samt Ogilvy (numera under WPP Sweden). Omsatte 
2021 cirka 12,8 miljarder eur med en ebitda på 1,8 miljarder eur. 

Omnicom Group (US) -amerikansk koncern noterad sedan 1991. 
Holdingbolag som levererar tjänster inom reklam, marknadsföring, 
varumärke och PR. Inom deras underkoncern, Omnicom Media 
Group, finns Ehrenstråhle (kommunikation/varumärke), NordDDB 
(Design), Hearts and Science (marknadsföring) och TBWA Stock-
holm (reklam). Omsatte 2021 cirka 14,3 miljarder usd med en ebitda 
på 2,4 miljarder usd. 

Publicis Groupe (FR) -fransk koncern noterad sedan 2000. Hol-
dingbolag som levererar tjänster inom reklam, marknadsföring, va-
rumärke och PR. Äger bland andra byråerna Publicis Media Sweden 
(medierådgivning), Saatchi & Saatchi (marknadsföring/PR), Sapient 
(digital affärsutveckling) och Kekst CNC (PR/Management). 
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Omsatte 2021 cirka 11,7 miljarder eur med en ebitda på 2,3 miljarder 
eur. 

Dentsu Group (JPN) -japansk koncern noterad sedan 2000. Hol-
dingbolag som levererar tjänster fokuserade på reklam och informat-
ion Äger bland andra byråerna Carat (reklam/annons), Amplifi Swe-
den (media/reklam), Isobar (digital kommunikation), Posterscope 
(reklam) och Merkle (kundupplevelse) på den svenska marknaden. 
Omsatte 2021 cirka 1 085 miljarder yen med en ebitda på 317 miljar-
der yen. 

Värderingsjämförelse 
I diagrammet har vi jämfört ev/sales 2021 med ev/ebitda-marginal 
2021 för Thinc Jetty i förhållande till konkurrenterna. 

Här kan man klart se att en låg ebitda-marginal straffas med en lägre 
ev/sales-multipel. Dentsu sticker ut lite, då de har den högsta ebitda-
marginal men värderas ändå med en lägre ev/sales-multipel. Det har 
att göra med att marknaden diskonterar in att Dentsus ebitda-margi-
nal höga marginal inte är hållbar i längden. 

  

Hög lönsamhet premieras 
Ev/sales 2021 (y-axeln) vs. Ebitda-marginal 2021 (x-axeln) 

 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden  
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Prognoser och Värdering 
Koncernen består av två delar, en SaaS-del och en konsultdel (för fi-
nansiell historik, se sid 25–26). Normalt skulle dessa värderas sepa-
rat, men mot bakgrund av att SaaS-delen ännu är en marginell del av 
den totala omsättning, har vi närmat oss värderingen utifrån att kon-
cernen är en kommunikationsbyrå, som säljer konsulttimmar. SaaS-
biten ska i dagsläget ses som en potentiell option, vilken i framtiden 
mycket möjligt kan få en mer betydande del av värderingen. 

Som koncernen, uppstod Thinc Jetty först under det fjärde kvartalet 
2021 år med en väldigt kort historik av naturliga förklaringar. Det le-
der till att vi valt att angripa värderingen utifrån en scenarioanalys 
med utgångspunkt i deras uppdaterade finansiella mål. 

I det första scenariot skissar vi på en enbart organisk tillväxt fram till 
år 2026 baserat på vad bolaget själv bedömt vara rimligt. Det benäm-
ner vi för det försiktiga scenariot. 

Det andra scenariot, vilket inkluderar att bolaget når sitt mål om 600 
Mkr år 2026, bygger på en kombination av organisk tillväxt och den 
ytterligare tillväxt som behöver komma ifrån framtida förvärv. Vi kal-
lar det för det optimistiska scenariot. 

Enligt bolaget ska, mediedelen minst leverera 5% i ebitda-marginal 
och tjänstedelen minst 10%. Idag kommer cirka 80% av intäkter från 
mediedelen och resterande intäkter från bolag inom tjänstedelen. Ser 
man på hur fördelningen ser ut på EBITDA-nivå svarar mediedelen 
för 100% av ebitda i dagsläget. Det beror på att både Grow Collective 
och Jetty uppvisar en negativ ebitda. Exkluderas dessa båda bolag är 
fördelning av ebitda cirka 75/25 till mediedelens favör.  

Givet målen för ebitda-marginalerna torde dagens intäktsfördelning 
motsvara en genomsnittlig ebitda-marginal på 6%. Framöver i de 
båda scenarierna skissar vi på att på intäktsfördelning och fördelning 
av EBITDA jämnar ut sig mellan delarna, vilket kommer att driva upp 
lönsamheten i koncernen.  

Det försiktiga scenariot 

 

Källa: Analysguiden 

2021 2026p
Nettooms. Mkr 151,8 378,1
EBITDA Mkr 2,9 25,7
EBITDA-marg. 1,9% 6,7%
Vinst per aktie 0,00 0,10
P/E-tal 289 10
Aktiekurs,kr 0,56 0,99
Kurspotential 77%
Totalavkastning per år 12%
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Bolaget själva räknar med en organisk tillväxt på 15–20% årligen i 
enlighet med de finansiella målen. I det försiktiga scenariot skissar vi 
på att bolaget växer nettoomsättningen med 90% i år, drivet av att 
förvärven under det fjärde kvartalet 2021 konsolideras fullt ut under 
2022. Därefter räknar med en årlig organisk tillväxt på 7%. I snitt ger 
detta en organisk tillväxt på 20% årligen fram till 2026. 

Vad gäller ebitda-marginalen räknar vi dels med att de negativa bi-
dragen från Grow Collective, men framför allt Jetty förbättras och blir 
positiva. Vi skissar också på att koncernen kommer att fokusera på att 
växa organiskt inom tjänstedelen, där marginaler från PR, Strategi, 
Content och Digital är klart högre än från Media. Det gör att ebitda-
marginalen letar sig upp mot nästan 7%. 

I detta scenario tror vi på en årlig avkastning på 12% över de kom-
mande fem åren.  

Det optimistiska scenariot 

 

Källa: Analysguiden 

För att nå det högt ställda målet om minst 600 Mkr i nettoomsättning 
om fem år, kommer bolaget att behöva göra en hel del förvärv. Utgår 
man från det försiktiga scenariot, rör det sig om ytterligare cirka 270 
mkr i förvärvad omsättning enligt vad vi skissar på. Det motsvarar i 
snitt 54 mkr per år, vilket är i lite över intervallet 20–50 mkr som 
bolaget angett i sina finansiella mål. Här tror vi att de bolag som kan 
komma att förvärvas kommer att vara inom tjänstedelen och inom de 
kategorier där lönsamheten är hög. 

I det optimistiska scenariot tror vi att bolaget växer nettoomsätt-
ningen med 105% i år, drivet av att förvärven under det fjärde kvar-
talet 2021 konsolideras fullt ut under 2022 samt ytterligare tillväxt 
från förvärv under året. Därefter räknar med en årlig tillväxt på 20% 
i snitt. Ökningen i tillväxt jämfört med det försiktiga scenariot är från 
de framtida förvärven. I snitt ger detta en årlig tillväxt på 33,6% fram 
till 2026. 

I och med att vi räknar med att förvärven troligen kommer att komma 
inom tjänstedelen skissar vi på att koncernen lyckas öka ebitda-mar-
ginalen utöver vad de kan prestera genom enbart organisk tillväxt. 
Här skissar vi på en ebitda-marginal på 9,4% om 5 år. Det tror vi  

2021 2026p
Nettooms. Mkr 151,8 645,4
EBITDA Mkr 2,9 61,1
EBITDA-marg. 1,9% 9,4%
Vinst per aktie 0,00 0,18
P/E-tal 289 12
Aktiekurs, kr 0,56 2,11
Kurspotential 276%
Totalavkastning per år 30%
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också leder till att börsen belönar bolaget med en uppvärdering av 
P/E-talet till 12 jämfört med det försiktiga scenariot.  

Men för att klara av att förvärva i denna takt, kommer bolaget att be-
höva finansiering. Historiskt har man arbetat både med kontant kö-
peskilling, men främst med att ge ut nya aktier i form av apportemiss-
ion. Det sistnämnda leder till en ökning av antalet aktier i koncernen 
från dagens 154,6 miljoner aktier. När vi går igenom förvärvet av 
Context Media emitterade bolaget 31,6 miljoner aktier för en omsätt-
ning på förväntade 92 Mkr.  

Använder vi oss av samma relation på de cirka 270 miljoner som vi 
räknar behövs i förvärvad omsättning, kommer bolaget att behöva 
emittera upp till 92 miljoner ytterligare aktier. Nu kan de säkert an-
vända en del av sitt fria kassaflöde till att betala förvärven med, men 
i vårt scenario utgår vi ifrån 100% apportemissioner. Totalt kan anta-
let aktier vid utgången av år 2026 vara uppe i nästan 250 miljoner 
aktier. En rejäl utspädning från dagens nivåer. 

Trots den potentiellt stora utspädningen, tror vi i det optimistiska sce-
nariot att det kan finnas en uppsida motsvarande en årlig avkastning 
på 33,6% över de kommande fem åren.  

46% uppsida i aktien på försiktiga prognoser 
Men mot bakgrund av att koncernens historik är väldigt kort och 
branschen kommer från en period där lönsamheten hos många varit 
kraftigt ansträngd är det ändå mycket som ska stämma för att kunna 
nå de högt uppsatta målen.  

Vi utgår därför från det försiktiga scenariot och räknar med att ebitda-
marginalen klättrar upp mot 6% i slutet av 2024. Det motsvarar vär-
deringsmultiplar på ev/ebitda 4 för 2024p. 

Något som vi tycker är attraktivt och inleder bevakning med en rikt-
kurs på 0,82 kronor på vår prognos för 2022p. Det motsvarar en 
ev/ebitda på 6,5, vilket är mer i linje mot vad konkurrenterna handlas 
till vid normala förhållanden. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2021 2022p 2023p 2024p

Omsättning 154,0 291,5 311,7 333,3
Byråintäkt 33,9 72,2 77,1 82,3
Ebitda 2,9 14,5 16,9 19,5
Rörelseres. (Ebit) 0,4 8,4 10,8 13,4
Nettoresultat 0,3 6,5 8,3 10,4
Vinst per aktie 0,00 kr 0,04 kr 0,05 kr 0,07 kr
Omsättningstillväxt 62,6% 89,2% 6,9% 6,9%
Bruttomarginal 22,0% 24,8% 24,7% 24,7%
Ebitda-marginal 1,9% 5,0% 5,4% 5,9%
Ebit-marginal 0,3% 2,9% 3,5% 4,0%
Nettoskuld/ebitda -4,0 -0,8 -0,7 -0,6
P/e-tal 279,7 13,5 10,5 8,4
EV/ebitda 26,2 5,2 4,5 3,9
EV/omsättning 0,49 0,26 0,24 0,23
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Risker 
Koncernens verksamhet är förknippad med ett antal risker som mer 
eller mindre kan påverka omsättning- och resultatutveckling. 

Beroende av nyckelpersoner 
Den framtida tillväxten inom koncernen beror till hög grad på att 
kunna behålla entreprenörsandan samt företagsledningens och sty-
relsens inklusive övriga nyckelpersoners kunskaper. Om någon av 
koncernens nyckelpersoner slutar eller om Thinc Jetty i framtiden får 
svårt att rekrytera denna kategori av personal, kan det inverka nega-
tivt på koncernens verksamhet, resultat- och finansiella ställning.  

Kundrelationer 
Koncernen är beroende av att dess kunder finner de tjänster som er-
bjudas konkurrenskraftiga. En minskad efterfrågan från bolagens 
kunder på dessa tjänster, drivet av konjunktur eller andra orsaker, 
kan leda till en minskad omsättning. Förlust av kundrelationer kan 
påverka bolagets möjligheter till att växa sin omsättning enligt plan.  

Personalomsättning 
I branschen är det hård konkurrens om de personer som besitter kun-
skaper som efterfrågas både nu och framöver. Eftersom efterfrågan 
numera och framåt drivs av personer, vilka är kunniga inom digitala 
medier är det många som slåss om dem. Det finns en risk att koncer-
nen har svårt att hitta den personal som krävs för att möta efterfrå-
gan, men också för att behålla de personer som det är hårdast kon-
kurrens om.  

Framtida tillväxt 
Koncernen har som strategi att växa omsättningen kraftigt både or-
ganiskt men också via förvärv enligt sin förvärvmodell. Om detta inte 
sker finns det risk att koncernens inte når upp till sina högt uppställda 
mål. 

Framtida kapitalbehov 
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än förväntat innan koncer-
nen uppnår en kontinuerligt stabil lönsamhet. Det kan inte heller ute-
slutas att det i framtiden kan komma att krävas ett större kapitalbe-
hov än vad som idag bedöms som nödvändigt. Det finns inga garan-
tier för att ett sådant utökat kapitalbehov kan anskaffas på för aktieä-
garna fördelaktiga villkor. En försämrad lönsamhet kan även påverka 
bolagets marknadsvärde negativ. 

Konkurrens 
De produkter och tjänster som bolagen inom Thinc Jetty producerar 
åt sina kunder kan komma att utsättas för ökad eller förändrad kon-
kurrens genom utvecklandet av nya produktlösningar. Om en kon-
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kurrent skulle utveckla en ny produkt eller tjänst med förbättrade 
egenskaper, kan den nya produkten ta marknadsandelar på bekost-
nad av de tjänster eller produkter som koncernen erbjuder. Något 
som i sin tur kan påverka försäljningen negativt. 

Likviditetsbrist 
Koncernens aktie handlas idag på Spotlight Stock Market och har en 
låg likviditeten. Det finns en risk att volatiliteten i aktien bitvis kan 
vara hög med stora svängningar i aktiekursen upp och ned. Det kan 
också vara svårt att köpa eller sälja aktier i den löpande handeln vid 
önskad tidpunkt om det vid den tidpunkten föreligger låg likviditet i 
aktien. 

Utspädning vid framtida emissioner 
Det finns en risk att Thinc Jetty i framtiden, för att säkerställa kapital, 
för fortsatt utveckling och produktion kan komma att behöva genom-
föra nyemissioner av fler aktier och aktierelaterade instrument. Såd-
ana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieäga-
rens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de som inte 
deltar i dessa emissioner. Det kan också ge en negativ bild av koncer-
nen skulle det bedömas ske alltför ofta. 

Val av marknadsplats 
Aktier som handlas på Spotlight Stock Market står under Finansin-
spektionens tillsyn. Men dessa värdepapper omfattas inte av lika om-
fattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel 
på reglerade marknader, likt Nasdaq Stockholmsbörsen. Spotlight 
Stock Market har ett eget regelsystem som är anpassat för mindre bo-
lag och tillväxtbolag för att främja ett gott investerarskydd. Som en 
följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning kan en placering 
i koncernens aktie vara mer riskfylld än en placering i ett värdepapper 
som handlas på en mer reglerad marknad.  
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Finansiell historik 
Koncernen bildades i början av det fjärde kvartalet 2021 genom det 
omvända förvärvet mellan Jetty och Nowa Kommunikation. Därför är 
det även medtaget hur åren 2018–2020 såg ut för de båda bolagen 
innan det omvända förvärvet samt 2020–2021 för den samman-
slagna koncernen. 

 

 

Resultaträkning (Tkr)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 2021

Nettoomsättning 1 324 2 442 2 468 142 170 103 708 91 396 91 396 151 827
Övriga rörelsekostnader 300 31 839 333 612 3 338 3 338 2 204
Summa intäkter 1 624 2 473 3 307 142 503 104 320 94 734 94 734 154 031

Handelsvaror (Köpt media & tjänster) 0 0 0 -110 242 -82 982 -69 615 -69 615 -120 161
Övriga externa kostnader -9 335 -7 379 -4 405 -9 601 -9 297 -8 006 -8 036 -7 471
Personalkostnader -3 962 -4 492 -3 360 -19 055 -18 188 -16 997 -16 997 -23 491
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -55 -1 -31
Resultat före avskrivningar (ebitda) -11 673 -9 399 -4 458 3 550 -6 148 85 86 2 908

Avskrivningar goodwill och bal utgifter -260 -260 -260 -11 -357 -912 -912 -2 106
Ebita -11 933 -9 659 -4 718 3 539 -6 505 -826 -826 802

Övriga avskrivningar 0 0 0 -320 -369 -400 -400 -394
Rörelseresultat (ebit) -11 933 -9 659 -4 718 3 219 -6 874 -1 226 -1 226 409

Resultat från intr. och gem styr. bolag 0 0 0 -90 722 -2 520 -2 520 430
Övriga ränteintäkter 0 3 -3 9 1 10 10 21
Övriga räntekostnader -72 -70 -76 -89 -105 -227 -227 -192
Finansnetto -72 -67 -79 -169 619 -2 737 -2 737 260

Resultat före skatt -12 005 -9 726 -4 797 3 050 -6 254 -3 963 -3 963 669

Skatter 0 0 0 -751 575 -174 -174 -353
Minoritetsintressen 0 0 0 0 -183 364 364 89
Nettoresultat -12 005 -9 726 -4 797 2 299 -5 862 -3 773 -3 773 405

Jetty Nowa Kommunikation Thinc Jetty Collective

Balansräkning (Tkr)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 2021

TILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utveckling 780 520 260 33 25 22 22 25 549

Goodwill 0 0 0 0 2 434 3 632 3 632 34 862

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 782 719 506 506 636

Finansiella anläggningstillgångar 16 16 16 2 822 9 270 7 279 7 279 3 435

Summa anläggningstillgångar 796 536 276 3 637 12 448 11 439 11 439 64 482

Varulager 0 0 0 0 491 336 336 316

Kundfordringar 201 184 66 18 883 16 233 14 857 14 858 41 091

Fordringar intressebolag och gem. Styrda 0 0 0 142 494 561 561 0

Övriga fordringar 591 872 771 616 1 422 867 867 1 811

Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 92 109 414 1 762 2 029 1 891 1 891 5 134

Likvida medel 5 725 2 608 3 009 1 700 124 2 073 2 073 15 144

Summa omsättningstillgångar 6 609 3 773 4 261 23 103 20 793 20 585 20 586 63 496

SUMMA TILLGÅNGAR 7 405 4 309 4 537 26 740 33 241 32 025 32 025 127 978

Jetty Nowa Kommunikation Thinc Jetty Collective
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Källa: Bolagets presentationer. 
 

 

  

Eget kapital & skulder

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020 2021

Eget kapital 4 164 873 -171 3 789 3 616 -153 -153 47 914
Minoritetsintressen 0 0 0 0 582 1 660 1 660 13 951
Summa eget kapital 4 164 873 -171 3 789 4 198 1 507 1 507 61 865

Avsättningar för uppskjuten skatt 0 0 0 606 59 92 92 5 639
Summa avsättningar 0 0 0 606 59 92 92 5 639

Långfristiga räntebärande skulder 0 0 0 0 1 167 1 658 1 658 894
Övriga långfristiga skulder 1 500 1 000 864 60 24 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 500 1 000 864 60 1 191 1 658 1 658 894

Checkräkningskredit 0 0 0 1213 3456 2347 2347 1190
Skulder till kreditinstitut 0 0 0 0 0 850 850 1440
Leverantörsskulder 605 476 1012 12713 12922 8006 8006 20083
Skulder intressebolag och gem. Styrda 0 0 0 25 725 312 312 0
Övriga kortfristiga skulder 207 593 1 838 2 032 3 963 6 098 6 098 12 019
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 929 1 367 995 6 301 6 728 11 154 11 155 24 848
Summa kortfristiga skulder 1 741 2 436 3 845 22 285 27 793 28 768 28 768 59 580

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 7 405 4 309 4 537 26 740 33 241 32 025 32 025 127 978

Jetty Nowa Kommunikation Thinc Jetty Collective

Kassaflöden (Tkr)

2020 2021

Rörelseresultat -1 226 409

Avskrivningar 1 312 2 500

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 12 0

Erhållen ränta 10 21

Erhållen utdelning 10 0

Erlagd ränta -227 -192

Betald skatt -265 -6

Förändringar i rörelsekapitalet 4 866 -937

Kassaflöde löpande verksamheten 4 492 1 795

Investeringar 2 086 1 631

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE 2 406 164

Likvida medel -2 073 -15 144

Nettoskuld (neg = nettokassa) 333 -14 980

Thinc Jetty Collective
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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 Martin Stojilkovic äger inte och får heller inte äga aktier i det 
analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Martin Stojilkovic 
 


