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UPPDRAGSANALYS 

Stor potential i ett 

fullspäckat 2021  

Förvärv fortsätter skapa tillväxt   

Bolagets förvärv av Tivola Games ger fortsatt utdelning, då tredje 

kvartalets nettoomsättning uppgår till 3,5 miljoner kronor (0,3). Den 

förvärvade Tivola portföljen med spel ökar även sin omsättning cirka 

12 procent från föregående år. Detta innebär att årets netto-

omsättning nu uppgår till 12 miljoner kronor, en kraftig ökning från 

en miljon kronor samma period förra året. Rörelseresultatet för andra 

kvartalet landar på -3,1 miljoner kronor (-2,3) och periodens resultat 

på -4,7 (-4,1). Det försämrade resultatet hänför bolaget till trans-

aktions- och finansieringskostnader från förvärven av Tivola och 

Wordie. En negativ valutaeffekt på cirka 1,1 miljoner kronor relaterat 

till Tivola-förvärvet belastar också de finansiella kostnaderna.   

Pandemin försenar lanseringar   

Covid-19 fortsätter ha tudelad påverkan på Three Gates verksamhet. 

Å ena sidan har pandemin inneburit kraftig tillväxt för spelbranschen 

som helhet. Detta har varit positivt för den befintliga katalogen av 

lanserade spel. Samtidigt innebär pandemin förseningar i många av 

bolagets aktiviteter. Förvärvet av Tivola blev senare än tänkt och 

bolaget uppger att affärer och processer drar ut på tiden. Detta 

innebär att bolaget nu, som en följd av förseningar i många projekt, 

dragit tillbaka omsättningsmålen för 2020 och 2021. Detta är främst 

på grund av spellanseringar som skjutits upp från slutet av 2020 till 

första halvåret 2021.  

Stärker kassan och nytt förvärv  

I juli förvärvade bolaget mobilspelet Wordie från The Fast Mind Inc. 

Förvärvet genomfördes genom en betalning på 0,2 miljoner dollar 

samt 17 procent av spelets nettointäkter under kommande tre år. 

Spelet har tidigare haft starka användarsiffror och bolaget arbetar nu 

med att dels översätta spelet till nya språk. Man genomför även en 

omfattande uppdatering av utseende i spelet och planerar en 

nylansering i början av 2021. Under de senaste bolaget har bolaget 

även offentliggjort utfallet av två teckningsoptioner. I juli tecknades 

totalt 5 miljoner aktier och efter periodens utgång tecknades 

ytterligare 12,8 miljoner aktier. Totalt har detta tillfört bolaget cirka 

13,3 miljoner kronor före kostnader. Bolaget kvittade lånet på 5,3 

miljoner kronor mot utgivna aktier. Detta innebär att antalet aktier i 

bolaget ökat till 63,7 miljoner.  
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2019 2020P 2021P 2022P

Nettoomsättning 1 15 30 53

EBITDA -7 -7 3 17

Rörelseresultat -11 -14 -5 7

Nettoresultat -14 -18 -11 -4

Vinst per aktie -0,22 kr -0,28 kr -0,18 kr -0,06 kr

Omsättningstillväxt 12,2% 1263,6% 12,2% 75,0%

EBITDA-marginal -626,4% -46,7% 10,0% 31,4%

Rörelsemarginal -990% -93% -15% 14%

P/e-tal -2,9 -2,3 -3,6 -11,6

P/s-tal 36,9 2,7 1,4 0,8

EV/ebit -3,6 -2,9 -8,6 5,5

EV/omsättning 36,07 2,65 1,32 0,76

http://www.threegates.se/
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Investeringstes 

Nya förvärv att vänta  

Bolaget anger i sin kvartalsrapport att man löpande utvärderar nya 

förvärvsmöjligheter. Under året har två förvärv genomförts, av Tivola 

Games samt rättigheterna för Wordie. Vi ser det som högst troligt att 

nya förvärv är att vänta de kommande månaderna. Sammantaget 

besitter nu koncernen både teknisk kompetens för utveckling samt 

erfarenheten från publicering och marknadsföring. Detta möjliggör 

nya spännande förvärv där bolaget kan hitta befintliga spel vars 

framgång kan accelereras inom Three Gates koncernen. Framgången 

med omlanseringen av Wordie och förvaltningen av Tivolas portfölj 

kommer bli tongivande för hur väl Three Gates kan hantera denna typ 

av förvärv.  

Ett spel i kvartalet under 2021 

Blickar vi framåt så finns hela 5 spellanseringar inplanerade det 

kommande året. Animal World, Hidden Animal World, Untamed, Cat 

Hotel 2 samt nylanseringen av Wordie är planerat till 2021. Trots att 

Covid-19 inneburit försening så ser lanseringsschemat just nu relativt 

stabilt ut. Centralt kommande månader blir att inga ytterligare 

förseningar sker. Project Blue Book: Hidden Mysteries är nu i princip 

lanserat globalt men utebliven utförlig information om spelet talar 

om att utveckling fortfarande pågår. Idag har koncernen en samlad 

portfölj omkring 15–20 spel, där ungefär 5–6 av spelet står för cirka 

halva nettoomsättningen. En stadigt ökande portfölj innebär 

kontinuerligt nya chanser att ett av spelen utgör det genombrott som 

bolaget letar efter. Vidare sprider det omsättningen också på ett sätt 

som innebär att man inte är beroende av enskilda titlar.  

Mycket att bevisa kommande år 

Uppmärksammat i rapporten blev att bolaget drog tillbaka omsätt-

ningsmålen om 2,9 miljoner euro 2020 och 8,7 miljoner euro 2021. 

Fundamentalt har lite förändrats dock och det uppsving som 

spelbranschen fått under året gynnar bolaget. Trots allt så blir 

signalvärdet i tillbakadragna omsättningsprognoser stort och man 

har nu mycket att bevisa.  Nya förvärv, fortsatt ökande netto-

omsättning, förbättrade resultat och kontinuerliga spellanseringar 

förväntar vi oss kommande året av Three Gates. Prognosmässigt 

sänker vi våra förväntningar de närmaste åren men ser långsiktigt 

fortsatt potential. Genom en DCF värdering med 13 procents 

diskonteringsränta och en genomsnittlig tillväxt över perioden på ca 

40 procent finner vi ett motiverat värde 1,4–1,8 kronor i dagsläget. 

Med intäktsprognoserna för 2020 på 15 miljoner kronor innebär 

detta en P/S värdering på cirka 7,5, vilket ser rimligt ut i jämförelse 

med liknande spelföretag. Risken är betydande men lyckas bolaget 

med faktorerna ovan så ser potentialen stor ut.  

Kraftig tillväxt under 2020 
Nettoomsättning Q1 2019 – Q3 2020, i miljoner kronor.   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Källa: Bolaget 

Många nya spel på horisonten 

Bolaget har minst 5 spel planerade för lansering under 2021. 

Nedan ses Animal World och Hidden Animal World, både 

samutvecklade med Tivola. 

 

Källa: Bolaget  

 
 

Lönsamhet från 2022 
Analysguidens prognoser 2020–2022, i miljoner kronor.  
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Om Three Gates  

Three Gates AB (TG eller bolaget) är en spelkoncern bestående av den 

Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Tivola 

Games, baserat i Hamburg. Bolaget grundades år 2011 och börs-

noterades i september 2016 på NGM Nordic MTF. Koncernen 

producerar egna spel samt utvecklar spel och andra digitala 

produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola 

Games har etablerade samarbeten med ett antal starka industri-

partners och en utförlig produktportfölj. Bolaget verkar inter-

nationellt och distribuerar sina spel globalt. 

En stor styrka i bolaget är den meriterade ledningen och styrelsen. Vd 

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av projekt och organisations-

ledning och har ett värdefullt omfattande internationellt nätverk 

inom spelindustrin. Ledningen har bred kompetens med en bakgrund 

inom en mängd olika roller inom spelindustrin. Inom styrelsen 

återfinns kompetens inom allt från finansiering till produktutveckling 

och erfarenhet från bland annat Rovio och deras megasuccé Angry 

Birds.  

Three Gates har en mängd spelsläpp i bagaget, där noterbara titlar i 

närtid är 8 to Glory och MainStream Fishing. Spelstudion har gått 

från att vara en studio huvudsakligen inriktad på tekniska uppdrags-

jobb till att jobba med större licenser och globala samarbetspartners. 

8 to Glory utvecklades tillsammans med PBR, den internationella 

federationen för tjurridning, och släpptes som det officiella spelet för 

ligan. 8 to Glory släpptes både som konsolspel och för mobilen och 

Three Gates samarbetade med THQ Nordic för distributionen av 

spelet.  

Bolaget har även utvecklat spelet Project Blue Book: The Game, det 

tillhörande spelet till drama tv-serien Project Blue Book. Serien 

produceras av Oscars- och Golden Globe-vinnare Robert Zemeckis, 

känd från bland annat Forrest Gump och Back to the Future. Serien 

har fått ett varmt mottagande och har blivit en av HISTORY’s högst 

betygsatta serier.  Efter smyglanseringar under året så har spelet nu 

släppts globalt den 20:e augusti som mobilspel på IOS och Android.  

Förvärvet av Tivola Games meddelades i slutet av 2019 och slutfördes 

i början av året. Tivola Games har en bred och etablerad spelportfölj 

med totalt över 100 miljoner nedladdningar, främst inom segmentet 

kvinnor mellan 18–26 år. Tivolas spelportföljd har i dagsläget 

omkring 15 miljoner nedladdningar årligen. Spelen befinner sig 

huvudsakligen inom kategorin familjespel, med titlar såsom ”Cat 

Hotel”, ”PetWorld 3D” och ”Horse World”. Förvärvet har kraftigt ökat 

Three Gates erbjudande, något som inte minst är märkbart på 

siffrorna i de senaste två kvartalsrapporterna.  

  

Visbybaserad spelkoncern 
Three Gates grundades 2011 och börsnoterades 2016.   

 

 

Styrelse och ledning äger cirka 8% 
Största aktieägare efter procentandel. Ett flertal personer i 

styrelse och ledning har ökat sitt ägande den senaste tiden. 

 
 
Källa: Bolaget, per 2020-09-30  

 

Minotaurus Energi AS 6,8%

Avanza Pension 5,8%

Babak Sodmand 3,4%

Martin Ekdal Invest AB 3,3%

Adexi Holding Ltd 3,1%

Pareto Securities AS 2,5%

Rafal Daniel Grochowski 1,3%

Clearstream Banking S.A. 1,3%

LRG Invest AB 1,2%

Tiveden AS 1,2%

Övriga cirka 1 400 aktieägare 70,0%
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Marknaden 

Three Gates är aktiva på den globala spelmarknaden, en sektor som 

de senaste åren upplevt uppseendeväckande stark tillväxt. Enligt 

uppgifter från Newzoo beräknas den globala spelbranschen omsätta 

159,3 miljarder USD år 2020, med en årlig tillväxttakt per år på 

nästan 10 procent. Denna omsättning är fördelat på tre plattformar; 

PC, mobil och konsol. De senaste åren har mobilspelsmarknaden, där 

huvuddelen av Three Gates portfölj befinner sig, växt kraftigt och står 

idag för 48 procent av de totala   i spelindustrin, omkring 77,2 miljar-

der dollar. Vidare uppvisar mobilsegmentet starkast tillväxt av alla 

plattformar, med strax över 13 procent på årsbasis. 

Inom mobilsegmenet, där merparten av Three Gates portfölj 

existerar, så är spelkategorierna ”casual games”, ”puzzle” och ”arcade 

games” störst. Dessa spelkategorier kännetecknas av enkelhet, låga 

krav på tidigare kunskap och möjligheten att spela relativt korta spel-

omgångar. Enligt uppgifter från Udonis så spelar mellan 55 och 60 

procent av alla mobilspelare spel inom kategorierna ovan. Detta 

stämmer väl överens med den spelportfölj Three Gates har idag, som 

kan beskrivas som familje-spel som når en bred målgrupp. Det 

nyligen lanserade Project Blue Book: The Game befinner sig i 

subgenren ”Hidden Object games”, vilket kan beskrivas som pussel-

spel där spelaren ska hitta gömda objekt i olika miljöer.  

Intäktsmodellerna i spelbranschen har förändrats markant de 

senaste årtiondena med framkomsten av så kallade ”freemium” spel. 

Freemium, även kallat Free-To-Play, är spel som är gratis att 

installera och börja spela men som innehåller köp inuti spelet. Dessa 

köp kan innebära allt från kosmetiska förändringar och möjligheten 

att köpa sig fri från reklam till att låsa upp nya funktioner och nytt 

innehåll inuti spelet. Inom mobilspel är denna intäktsmodell särskilt 

vanlig, där de tio mobilspel med högst intäkter till dags dato alla 

nyttjar någon form av Free to Play modell med köp inuti spelet. 

Statistik från Appsflyer från 2017 visar att omkring 5 procent av 

mobila användare genomför någon form av köp inuti mobilappar och 

det genomsnittliga beloppet som spenderas per månad är strax under 

100 kr. Då spelkategorin står för majoriteten av inkomsterna från 

appar som helhet är det rimligt att anta att merparten av dessa köp 

sker inuti spelappar. Demografiskt skiljer sig också mobilspelare från 

de som spelar spel på PC eller konsol. Mobilspelare är i genomsnitt 

äldre, med 50 procent över 34 år gamla enligt MediaKix. Samma 

studie visar att kvinnor är överrepresenterade inom mobilspel och är 

också mer benägna att spendera pengar i appar än män är.  

Sammantaget befinner sig Three Gates på en marknad som uppvisar 

kraftig tillväxt och är under snabb förändring. Pivoteringen bolaget 

har gjort mot mobilsegmentet och ”familjespel” passar väl in i det som 

efterfrågas på marknaden och intäktsmöjligheterna är goda.  

Mobilspel tydligt störst 
Spelmarknaden fördelat efter plattform och omsättning. 

 

Källa: Newzoo 

 

 

Miljardintäkter till mobilspel 
De 6 spelen med högst totala intäkter.   

 
 
Källa: Sensortower 

 

 

 

48,0%

23,0%

28%

Mobil PC Konsol

Spel Tillverkare Totala intäkter

Monster Strike Mixi 8,1 miljarder USD

Honor of Kings Tencent 7,9 miljarder USD

Puzzle & Dragons Gungho Online Entertainment 7,7 miljarder USD

Clash of Clans Supercell 7 miljarder USD

Candy Crush Saga King 5,4 miljarder USD 

Pokémon Go Niantic 4,7 miljarder USD 
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Spelportfölj och kommande lanseringar 

Bolagets spelportfölj består idag av totalt 15–20 spel och har ett antal 

inplanerade spellanseringar för 2021. Cirka 5–6 av spelet står idag 

för ungefär hälften av nettointäkterna per månad. Den vanligaste 

intäktsmodellen är en F2P modell, där användare köper olika spel-

föremål och medlemskap inuti gratisspelen.  

Project Blue Book: The Game  

Spelet baserat på History Channel tv-serien Project Blue Book hade 

global lansering den 20:e augusti i år efter att ha smyglanserats i USA 

och Storbritannien tidigare i år. Spelet är ett gratisspel med intäkter 

genom köp i spelet och reklam och lanserades till mobil, PC och 

Facebook. Spelet är ännu relativt nylanserat och utförlig statistik är 

inte tillgänglig än, men bolaget framhåller att tidigare KPI:er visar på 

en lyckad lansering. Man arbetar nu med att vidareutveckla spelet.  

ATARI Asteroids Star Pilot  

Mobilspel som utvecklas tillsammans med ATARI som ett free-to-

play spel. Spelet är en vidareutveckling på det klassiska ATARI 

Asteroids spelet. Spelet finns tillgängligt idag för nedladdning men är 

ännu relativt nytt och bolaget har inte släppt någon tydlig information 

om framgången än.   

Många spel i utveckling  

Totalt fyra spel som idag är under samutveckling med Tivola planeras 

för lansering under 2021. Dessa är Animal World, Hidden Animal 

Worlds, Untamed och Cat Hotel 2. Därtill har bolaget planerat en 

omlanseringen av det nyligen förvärvade Wordie till 2021. Parallellt 

med spelsläppen arbetar bolaget med att förnya och förbättra den 

befintliga portföljen. 

Ett urval av Three Gates spelportfölj 
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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 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock 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. 

Analytikerna Nils Hellström och Johan Hellström äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström och Johan Hellström  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


