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Överraskar positivt 
 Cherrys resultat för första kvartalet kom in något över våra 

förväntningar både inom försäljning och resultat efter skatt. Det 

som imponerar mest är tillväxten inom nätspel som uppgick till 43 

procent och att bolaget lyckades hålla tillbaka kostnaderna något, 

vilket gav ett starkt resultat för kvartalet. Restaurangcasino 

fortsatte att växa med långsamt takt men med något sämre 

lönsamhet än föregående år.   

  

 Cherrys satsning inom spelutveckling, Yggdrasil Gaming, fortsätter 

och under kvartalet har flera speloperatörer driftsatts. Med 

anledning av avtalen med Unibet och Mr Green reviderar vi upp 

våra prognoser något kring Yggdrasil. 

 

 Aktiekursen har gått upp kraftigt det senaste kvartalet och vi 

bedömer nu att börsvärdet är något högre än underliggande värdet 

i bolaget. Med anledning av den höga tillväxttakten och att 

Yggdrasil i framtiden förväntas generera intäkter höjer vi vårt 

motiverade värde till 35 kronor per aktie. 

8,5 poäng 8,5 poäng 5,0 poäng 5,5 poäng 8,0 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 39,1 

Antal aktier (milj) 12,8 

Börsvärde (MSEK) 501 
Nettoskuld 2014E 
(MSEK) -88 

Free float (%) 30 % 

Dagl oms. (’000) 7 

  
Analytiker:  
Henrik Senestad  
henrik.senestad@redeye.se  

  
  
  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 232 266 323 383 433 
Tillväxt 24% 15% 21% 18% 13% 

EBITDA 12 -24 -5 10 32 
EBITDA-marginal 5% Neg Neg 3% 7% 

EBIT 6 -34 -18 5 26 
EBIT-marginal 3% Neg Neg 1% 6% 

Resultat före skatt 2 -32 -19 7 28 
Nettoresultat 2 -34 -19 6 25 
Nettomarginal 1% Neg Neg 2% 6% 

 2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 11,20 4,00 1,00 0,23 0,96 
VPA 0,16 -2,63 -1,47 0,47 1,92 
P/E 0,00 Neg Neg 83,35 20,36 
EV/S Neg 0,90 1,28 1,12 0,95 
EV/EBITDA Neg Neg Neg 43,23 12,90 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 

värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 

verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 

(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 

– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 

hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 

antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 

Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 

storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 

aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 

kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 

– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 

Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 

har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 

De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 

ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 

vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 

god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 

– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 

Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 

att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 

kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 

(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 

finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 

Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 

Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Överraskar positivt 

Cherrys rapport för det första kvartalet kom in högre än våra förväntningar 

för resultat och intäkter. Försäljningen uppgick till 73,0 miljoner kronor 

jämfört med våra förväntningar på 71,5 miljoner kronor. Tillväxten i nätspel 

fortsatte i hög takt och uppgick till 43 procent jämfört med den förväntade 

tillväxttakten på 36 procent. Restaurangcasino kom in som förväntat med 

en tillväxttakt på 3 procent. Förvärvet Web Resorts bidrog positivt under 

kvartalet med en försäljning på 2,7 miljoner kronor och ett rörelseresultat 

på 2,4 miljoner kronor.  

 

Resultatet var även det högre än förväntat vilket beror på en kombination 

av lägre kostnader, inom kostnad sålda tjänster, marknadsföring och 

personal, däremot var övriga kostnader och avskrivningar något högre än 

väntat. Sammantaget visar Cherry att de fortsätter med sin höga tillväxttakt 

samtidigt som de visar god kostnadskontroll.  

 

 

 

Cherry är inne i en uppbyggnadsfas av sitt nya erbjudande inom nätspel och 

det är svårt att bedöma när den kraftiga tillväxten påverkar marginalen 

positivt. Att rekrytera nya spelare kostar pengar och det är viktigt att vinna 

lojalitet hos dessa då det tar ett antal månader innan kunderna blir 

lönsamma. Cherry fortsätta under kvartalet att ha höga 

marknadsföringskostnader i förhållande till sina intäkter, runt 49 procent 

av intäkterna inom nätspel. Vilket kan jämföras med exempelvis Betsson 

och Unibets nivå på runt 30 procent.  

Förväntat vs. utfall
MSEK Q1'13 Q1'14E Utfall Diff

Försäljning 59,8 71,5 73,0 2%

Varav 

Restaurangcasino 32,4 33,7 33,3 -1%

Tillväxt 4% 3%

Nätspel 27,4 37,4 39,1 5%

Tillväxt 36% 43%

Yggdrasil 0,0 0,4 0,5 25%

Tillväxt n.a n.a

EBIT -1,3 -9,3 -7,6 18%

VPA, SEK -0,16 -0,73 -0,63 13%

Försäljningstillväxt 20% 22%

EBIT marginal -13,0% -10,4%

VPA tillväxt (YoY) n.a. n.a.

Källa: Redeye Research, Cherry

Satsningen kostar pengar 

men ger bra resultat i 

form av nya kunder och 

ökad deponering 
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Från föregående år har antalet kunder växt med 77 procent, deponerat 

belopp med 50 procent och intäkterna med 43 procent. Rimligtvis så 

kommer ökningstakten i deponerat belopp sammanfalla med intäktsökning 

när verksamheten blir mer mogen. Vi ser även att föregående kvartals 

satsning att rekrytera nya kunder lett till både en ökad försäljningstakt och 

en ökad takt av nya kunder under kvartalet.   

 

Det är för tidigt att se hur pass lojala kunderna bolaget nu rekryterar är 

men det kommer vara avgörande under de näst-kommande kvartal att 

Cherry får valuta för satsade pengar. I tabellen nedan är det tydligt att 

Cherry under 2013 varit framgångsrika i att rekrytera nya kunder och 

deponerat belopp har ökat stadigt under året.  

 

 

Antal nya kunder Deponerat belopp (mkr) 

  
 

Yggdrasil 

Cherry har under kvartalet valt att börja särredovisa Yggdrasil som ett 

enskilt område vilket vi ser positivt på. Försäljning och intäkter är fortsatt 

blygsamma men eftersom det tar några månader från det att ett kontrakt 

ingås till att spel går live på respektive speloperatör ser vi med spänning på 

nästkommande kvartal. Under kvartalet har speloperatörerna Vera&John 

och LeoVegas driftsats, och efter kvartalets utgång har även VideoSlots och 

NordicSlots gått live med Yggdrasils spel.  Men fortfarande har inte de stora 

operatörerna Unibet och Mr Green driftsats, vilket kommer ge en effekt 

senare i år. 

 

 

Restaurangcasino och Klubblo 

Restaurangcasino växte med 3 procent jämfört med samma kvartal 

föregående år men gick ner något jämfört med fjärde kvartalet. Fjärde 

kvartalet brukar dock vara starkt p.g.a. jul- och nyårsfirande. 

Lönsamhetsmässigt gick restaurangcasino ner något p.g.a att påsken i år 

var förskjuten till andra kvartalet. Klubblo ligger fortsatt i startgroparna och 

tillståndsprocessen har tagit längre tid än bedömt, vilket innebär att 

lansering troligtvis kommer ske under andra halvåret 2014.   

Vera&John och LeoVegas 

har driftsats 
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Marknadsgenomgång 

För att ge dig som läsare en bättre förståelse kring vilken omgivning 

Cherry rör sig inom har vi valt att även i denna uppdatering inkludera en 

genomgång av de olika marknader som Cherrys affärsområden är riktade 

mot.  

 

De marknader vi valt att återspegla är onlinecasino (nätspel), 

spelutvecklare, föreningslivslotteri och restaurangcasino (endast Sverige).  

 

Onlinecasinospel 

Det är två stora teknikskiften som driver tillväxten inom onlinecasinospel. 

Den första är skiftet från fysiska casinospel, exempelvis restauranger och 

casinon, till onlinecasinospel. Den andra är skiftet från PC eller desktop till 

spel via mobila enheter.  

 

Vidare pågår ett skifte där fler och fler länder har börjat återreglera 

spelmarknaden. Skiftet förväntas minska marginalerna men öka volymerna 

på spelandet och minska risken i verksamheten.   

 

Cherry verkar inom Sverige och Europa, med fokus på Norden och 

Tyskland.  

 

Sverige   

I Sverige råder ett spelmonopol som ger Svenska Spel med dotterföretag 

och ATG rätt att erbjuda spel om pengar. Det finns några undantag från den 

huvudregeln för ideella organisationer men i allmänhet råder det ett 

spelmonopol.   

 

De flesta aktörer som marknadsför sig i Sverige med onlinespel gör så via 

en licens i ett annat EU-land. 

 

Trots det legala läget har den svenska marknaden en lång historik av 

onlinespel och bör nu anses vara en relativt mogen marknad. 2012 var 

svenska onlinecasinomarknaden uppskattad till 106 miljoner euro (runt 1 

miljard kronor) av H2 Gambling Capital 2012. Marknaden förväntas växa i 

något långsammare takt än övriga Europa men det finns ingen exakt siffra.  

 

Vi ser samtidigt att Svenska Spels nettospelintäkter för 2011/2012 

minskade med 3,4 procent på fysiska Vegasspel och 1,4 procent på Casino 

Cosmopol. Svenska Spel anger även att oreglerade aktörer 2004 stod för 18 

procent av den totala onlinecasinomarknaden och att de 2012 stod för 55 

procent.  Troligtvis kommer den svenska onlinecasinomarknaden att 

fortsatt öka ytterligare en tid med tillväxttal på runt 5-10 procent.  
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En joker i leken är att EU-kommissionen i januari 2014 gick vidare med ett 

överträdelseförfarande mot Sverige för att Sverige inte följer EUs 

rekommendationer om återreglering av den svenska marknaden. Det är 

dock oklart om detta även innefattar casinospel. Ett överträdelseförfarande 

är en typ av stämning som kan leda fram till tvingande åtgärder och därmed 

öppna upp för svenska licenser. Det är ännu för tidigt att säga vilka effekter 

detta kan få men en vanlig bedömning är att det antingen blir mer strikt 

reglerat i Sverige eller att Sverige öppnar upp för privata aktörer.   

 

Europa och andra marknader 

Den europeiska onlinespelmarknaden uppskattas av H2 Gambling Capital 

2013 till 13 miljarder euro (117 miljarder kronor) för 2013 varav casinodelen 

står för cirka 3 miljarder euro (28 miljarder kronor). Marknaden förväntas 

växa med runt 10 procent per år de nästkommande åren. Mobilt spelande 

uppskattas 2012 till runt 15 procent av det totala nätspelandet i världen och 

förväntas 2015 ha nått 30 procent. Samma procentuella andel kan väntas 

gälla för Europa.  

 

Samtidigt ska man komma ihåg att idag sker endast 20 procent av den 

totala spelmarknaden i världen av spelandet via nätet och att resterande del 

fortfarande sker via fysiska butiker, automater och casinon (Betsson 

årsredovisning 2012). Det finns således en stor tillväxtpotential för 

marknaden som Cherry verkar inom och gott om utrymme att växa 

organiskt.  
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Världsmarknad onlinespel (miljarder euro) 

 

Källa: The H2 eGambling 2012 

En lokal marknad inom Europa som kan vara värt att nämna är 

Storbritanien. Den har varit helt fri för nya aktörer och onlinespel har växt 

väldigt kraftigt de senaste åren. Totalt uppskattas marknaden till 364 

miljoner euro av H2 Gambling Capital 2012. Från december 2014 kommer 

regeringen i Storbritanien införa en ”point of consumption” skatt vilket 

innebär att spelbolagen kommer tvingas betala spelskatt oavsett om de har 

en nationell licens eller inte i landet. I samband med detta införs även ett 

nationellt licensförfarande.    

 

Europa står för cirka 45 procent av den totala onlinespelmarknaden i 

världen.  

 

Återreglerade marknader 

Fler och fler länder håller på att återreglera sina spelmarknader. Med 

återreglerade länder menar vi länder som i dagsläget har gått från ett 

nationellt spelmonopol till ett system som på ett eller annat sätt öppnat upp 

för privata aktörer att söka nationella licenser. Vid sidan av detta finns även 

öppna eller oreglerade länder där det inte existerar ett spelmonopol men 

där du inte heller behöver söka en nationell licens.  

 

Regeringar återreglerar de nationella spelmarknaderna därför att de vill ha 

en del av vinsterna från onlinespelbolagen. De vill även begränsa 

erbjudandet mot t.ex. unga och personer med spelberoende, samt förebygga 

pengatvätt. Vid en nationell licens betalar bolaget en spelskatt och sedan 

bolagskatt i det landet. För att onlinespelbolagen ska söka nationella 
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licenser krävs att inte villkoren är allt för strikta. Vid för strikta villkor, som 

exempelvis Frankrike och Spanien, blir konsekvensen att onlinespelbolagen 

fortsätter att erbjuda spel via licenser från Malta eller Gibraltar, eller att de 

väljer att lämna marknaden helt. Onlinespelbolagen söker nationella 

licenser därför att det legitimerar deras verksamhet och därför att det blir 

lättare att marknadsföra sig inom landet.  

 

Det är ännu för tidigt att säga exakt vilka konsekvenser detta får men en 

vanlig bedömning som ges av onlinespelbolagen är att volymerna kommer 

gå upp men att marginalerna och risken på verksamheten kommer gå ner.  

 

Mobila kontra fasta enheter 

Att mobilt spelande förväntas öka kraftigt kommer sannolikt ifrån de 

uppskattningar som gjorts kring vilka aktiva bredbandsformer som 

förväntas växa. Nedan visas siffror på antalet miljoner aktiva 

bredbandskopplingar fördelat på typ av abonnemang. 

 
Antalet aktiva bredbandskopplingar i västvärlden (miljoner) 

 

Källa: ITU – International Telecommunications Union 

Det är uppenbart att mobilt växer väldigt mycket snabbare än fasta 

uppkopplingar. I procent är tillväxten inom fasta uppkopplingar runt 5 

procent per år och inom mobila runt 15-30 procent per år. Detta gäller 

västvärlden, som Cherry verkar inom. I utvecklingsländer sker samma 

utveckling fast i turbofart. Bredbandtillväxten ligger runt 12 procent och 

mobilt bredband har tillväxttal på 50 procent och uppåt, per år!   
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Förvärv av onoterade bolag 

Om vi tittar på ett undersegment, de noterade casinobolagen, ser vi att de 

har spelvinster på runt 10 miljarder svenska kronor per år. 

Casinomarknaden står för 24 procent av den totala onlinespelmarknaden i 

världen. Ifall vi antar att samma förhållande gäller på den Europeiska 

marknaden ger det att cirka en tredjedel av den totala 

onlinecasinomarknaden i Europa är noterad. Det betyder att det finns ett 

stort antal onoterade bolag som skulle kunna bli förvärvade av Cherry. 

Världsmarknad onlinespel Europamarknad casinospel 

 

 

Källa: Redeye Research 
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Spelutvecklarmarknaden 

Spelutvecklarna som producerar spelen till speloperatörerna har i många 

fall historiskt varit kopplade till speloperatörerna själva. Flera har sedan 

dess brutits sig loss och bildat självständiga företag, exempel på 

speltillverkare är Net Entertainment, Microgaming, Playtech, Scientific 

Games, IGT, Bally Games, Betsoft. Där Net Entertainment är den 

dominerade aktörer inom onlinespel med en marknadsandel inom 

speltillverkning av onlinecasino i Europa på 31 procent och 14 procent på 

världsmarknaden. IGT och Bally är traditionella tillverkare av fysiska 

slotmaskiner men som nu börjat röra sig inåt mot 

onlinespelutvecklarmarknaden.  

 

En speltillverkares verksamhet bygger på att integrera till speloperatörer 

som i sin tur erbjuder spelen till sina kunder. Hur framgångsrik du är som 

tillverkare blir således en kombination av vilka speloperatörer du lyckas få 

till sammarbete med och hur dina spel uppfattas av slutkunden, spelaren. 

När du väl lyckas sluta avtal med en speloperatör får du i normalt fall en 

startintäkt, när integrationen skapas, och sedan en rullad tilldelning av 

spelintäkten när spelen väl börjas användas. Det kan dock dröja mellan 

tecknat avtal och när du som speltillverkare får en startintäkt och lika så 

kan spelintäkter utebliva även fast speloperatören har integrerat till 

speltillverkaren. Det finns en logik från speloperatörernas sida att koppla 

upp så många speltillverkare som möjligt då de vill kunna testa och se ifall 

en ny leverantörs spel är efterfrågat av spelarna.      

 

Marknaden för speltillverkning följer den överhängande marknaden av 

onlinespel. I Cherrys fall, med Yggdrasil, så är den relevanta marknaden, 

onlinecasinospel (ovan kapitel) och lotterispel (se senare kapitel).   
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Föreningslivsmarknaden (Lotteri) 

Lotterimarknad är likt casinomarknaden reglerad där Svenska Spel har ett 

statligt monopol. Inom lotteri finns dock ett undantag för föreningslivet 

(ideella föreningar) där bland annat Svenska Postkodlotteriet, Bingolotto, 

Miljonlotteriet etc. ingår. Det är i facket föreningslivslotteri som Klubblo 

verkar inom och är således en del av den reglerade marknaden. Klubblo är 

ett sammarbete mellan Cherry, Metro och Idrottsalliansen för att skapa ett 

nytt svenskt internetbaserat lotteri.   

 

Enligt Svenska spel uppgår föreningslivets marknadsande till 17 procent av 

den totala spelmarknaden i Sverige och omfattar totalt 3 416 miljoner 

kronor i nettospelintäkter. Totala nettospelintäkter minskade drygt 1 

procent från 2011 till 2012. Resterande delar av marknaden i Sverige består 

till 68 procent av Svenska spel och ATG, 14 procent av utländska nätaktörer 

och 1 procent av restaurangkasinospel och varuautomatspel.  

 

SVEA är ett marknadsföringsinitiativ där Svenska Spel årligen avsätter 50 

miljoner kronor (som motsvarar ca 0,3 procent av Svenska Spels 

omsättning) som Svenska Spel årligen fördelar ut till idrottsföreningar. 

Systemet bygger på att Svenska Spels kunder väljer upp till tre föreningar 

de vill stödja, och när de sedan spelar på vissa spelformer med hjälp av 

spelkortet eller sitt spelkonto på nätet genererar de poäng till sina valda 

föreningar, varje spenderad krona ger 10 poäng. En gång årligen fördelas 

potten på 50 miljoner ut baserat på alla registrerade poäng.  

 

Klubblos modell har likheter med SVEA, men med skillnaden att varje köp 

en kund gör genererar en fast ersättning till kundens valda föreningar. Det 

gör att kunden alltid vet hur mycket han/hon genererar till sin klubb, vid 

varje köp. Både kunder och föreningar slipper vänta på en årlig uträkning 

där den begränsade potten riskerar att viktas mest åt de största 

föreningarna. I Klubblos affärsmodell går 30-40% av alla intäkter minus 

vinster oavkortat till idrotten, vilket är väsentligt mer än hos Svenska Spel.  

 

Ifall vi lyfter blicken en aning och tittar på världsmarknaden för lotterier 

(egentligen lotto, lotteri och keno) så domineras den av statliga aktörer. I 

världen stod lotterier för runt 9 procent av den totala 

onlinevärldsmarknaden för spel, jämfört med exempelvis med casino på 22 

procent. Till skillnad från onlinecasino så krymper marknaden långsamt för 

lotteri (ner 3 procent mellan 2009 och 2010 enligt MECN Lottery 

Benchmark). Att marknaden minskar får dels ses i ljuset av att det är nästan 

uteslutande statliga aktörer som driver lotteri men även att 

onlinecasinomarknaden tar andelar från lotterier. Privata lotterier är 

fortsatt i sin linda men exempelvis stora aktörer som Ladbrokes, Bet365 

och Paddy Power har börjat erbjuda mer och mer onlinelotteri.  
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Restaurangcasinomarknaden 

Den svenska restaurangcasinomarknaden är reglerad och Cherry agerar 

under tillstånd från Lotteriinspektionen (även fast det rent tekniskt är 

restaurangen själv som innehar tillståndet). Restaurangcasinomarknaden 

omsätter runt 1 procent av den totala spelmarknaden, vilket är en nedgång 

på närmare fem procentenheter jämfört med hur det såg ut runt 

millenniumskiftet (före onlinespelcasinots och Casino Cosmopols intåg). 

Idag omsätter restaurangcasinomarknaden runt 249 miljoner kronor i 

nettospelsintäkter, vilket är ner runt 6 procent från 2011 till 2012.  

 

Cherry verkar uteslutande på den svenska marknaden som idag består av 

ett femtiotal aktörer i varierande storlek som erbjuder i huvudsak Black 

Jack men även Roulett, Tärning, Fast Poker och Punto Banco. Cherry är 

helt klart störst med runt 60 procent i marknadsandel. Det finns inga andra 

större aktörer. De största mindre aktörerna är JPC Casino, Bonik och 

Betman med vardera runt 20 restaurangplatser jämfört med Cherrys runt 

260st.  

 

Marknadstillväxten för restaurangcasino är negativ och det förekommer 

viss lokal konkurrens. Den stora potentialen inom det här affärsområdet 

har varit den motion som legat i riksdagen som inneburit ett förslag på 

höjning av maxinsatsen till 200 kronor från dagens 70 kronor. Den 

motionen har avslagits med hänvisning till den uppskjutna spelutredningen 

som nu kommer att bli klar först efter valet 2014. Vi räknar inte med att 

någon förändring av maxinsatsen under 2014 eller 2015.  
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Finansiella prognoser 

Restaurangkasino  

Restaurangkasino fortsätter att växa svagt och Cherry har nu 61 procent av 

marknaden för restaurangkasino i Sverige vilket är en ökning med 2 

procentenheter jämfört med för ett år sedan. Vi förväntar oss att Cherry 

fortsätter att växa svagt genom att ta en högre marknadsandel. På årsbasis 

förväntar vi oss en tillväxt på mellan 1-3 procent framöver med bibehållna 

marginaler.  

 

Nätspel 

Huvudfokus inom Cherry ligger på att bygga upp existerande varumärken 

inom nätspel efter att under förra året ha sålt AutomatGruppen till Betsson. 

Se tidigare uppdateringar för mer information kring försäljningen av 

AutomatGruppen.  

 

Nuvarande nätspelssatsning bygger på en mängd varumärken: 

CherryCasino.com, EuroSlots.com, EuroLotto.com, SpilleAutomater.com 

och även från det senaste förvärvet Webresorts varumärken 

NorgesSpill.com och NordicSlots.com.  

 

Det som avgör ifall en nätspelssatsning blir framgångsrik eller inte, när väl 

ett nätspel är uppe och snurrar beror på hur väl speloperatören lyckas 

omvandla marknadsföringspengar till nettospelvinster.  En annan viktig del 

är hur duktig operatören är på CRM/VIP behandling för sina kunder för att 

öka livslängden och spelvärdet på kunden. De viktigaste siffrorna att följa 

blir således markandsföringsutgifter, tillväxt inom nettospelvinster 

(omsättning) och resultat. 

 

För att få en tidig indikation på hur nettospelvinsterna utvecklas framöver 

är det bra att hålla koll på nya kunder och deponerat belopp. För Cherrys 

del ligger tillväxten i nettospelvinster på 43 procent men ökningen på 

deponerat belopp ligger på 50 procent. Denna diskrepans borde minska 

med tiden men om den inte gör det tyder det på att Cherry inte lyckas 

aktivera spelarna när de väl kommit på onlinecasinot. Det är dock alldeles 

för tidigt att dra några slutsatser och Cherry har tidigare varit framgångsrik 

när det gäller att skapa lojalitet hos sina spelare och kommer troligtvis 

använda sig av sin erfarenhet för att lyckas med detta även denna gång.  

 

Vi förväntar oss att nätspel fortsätter att växa i ungefär i nuvarande takt på 

runt 40 procent för 2014 och runt 30 procent för 2015. Därefter förväntas 

tillväxttakten minska successivt. 

 

Restaurangcasino 

fortsätter att vara stabilt 
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Yggdrasil & Klubblo 

Cherrys spännande bubblare Yggdrasil bör under följande kvartal visa på en 

försäljning runt 0,5-2 miljoner kronor (exklusive interna intäkter). Det är 

dock ytterst osäkra siffror och vi ser gärna att de kan revideras upp något 

när spelen väl börjar snurra ute hos speloperatörerna. Vi bör även se vissa 

engångsintäkter i takt med att fler och fler speloperatörer väljer att ta in 

Yggdrasil i deras spelbibliotek. Närmast tillhand borde speloperatörer som 

Betsson, Casumo, iGame och Come on vara på tal att teckna avtal med 

Yggdrasil.   

 

Klubblo är fortfarande i utvecklingsfas och vi räknar inte med några 

intäkter i år.  

 

 

Fortsatt stark finansiell position  

Cherrys kassa uppgick vid det första kvartalets utgång till 117,8 miljoner 

kronor. En stor utdelning på totalt 51,2 miljoner kronor kommer försvaga 

den urstarka finansiella ställningen något (handlas utan utdelning 9 maj). 

Men även efter utdelningen kommer Cherry ha tillräckligt med pengar för 

att finansera expansionen inom nätspel.  

 

Under 2014 räknar vi med att bolagets offensiva satsning kommer att 

fortsätta men att lönsamheten inom onlinespel kommer att förbättras 

succesivt. Cherry har en hög tillväxt i affärsområdet och såväl antalet 

kunder som deponerat belopp fortsätter att öka vilket gör att vi räknar med 

att bolaget även fortsättningsvis kommer att investera i marknadsföring. 

För helåret 2014 räknar vi med en förlust på cirka 18 miljoner kronor som 

vänds till en vinst under 2015 på cirka 5 miljoner kronor.  

 

 

Tillväxtprognoser
MSEK Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14 Q2'14E Q3'14E Q4'14E 2014E 2015E

Restaurangcasino 32,4 32,1 34,6 39,2 138,3 33,3 32,6 34,9 38,4 139,3 142,5

Tillväxt 1,6% 4,9% 0,6% 4,3% 2,8% 2,8% 1,7% 0,9% -2,0% 1% 2,3%

Nätspel 27,4 29,4 35,1 35,6 127,5 39,1 42,6 46,5 50,6 178,8 230,7

Tillväxt n/a n/a n/a 31% 32% 43% 45% 32% 42% 41% 30%

Yggdrasil 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,5 1,0 1,5 1,8 4,8 9,2

Tillväxt n/a n/a n/a n/a n/a >100% >100% >100% >100% >100% 130%

Källa: Redeye Research, Cherry

Detaljerade estimat, 2014 - 2015
SEKm Q1'14 Q2'14E Q3'14E Q4'14E 2014E 2015E

Omsättning 73 76 83 91 323 382

Rörelseresultat -7,6 -8,3 -2,5 0,1 -18,3 5,1

Nettovinst -8,1 -8,3 -2,5 0,1 -18,8 4,4

VPA, kr -0,63 -0,65 -0,19 0,01 -1,47 0,40

Försäljningstillväxt 22% 24% 19% 21% 21% 19%

Rörelsemarginal, % -10,4% -10,9% -3,0% 0,1% -6,0% 1,3%

Källa: Redeye Research

Cherry har fortsatt en 

mycket stabil finansiell 

position 
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Värdering  

Efter de justeringar vi har gjort i våra prognoser motiverar vår DCF-

värdering ett värde på 35 kronor per aktie (vilket är en höjning med 1 

krona per aktie från föregående analys). Vi räknar med en WACC på 10,7 

procent som baseras på Redeye Rating. Vi räknar framöver med en 

skattesats på 12 procent för Cherry.  

 

Ett annat sätt att resonera kring Cherrys värdering är att titta på Cherrys 

börsvärde på 500 miljoner kronor och dra bort kassan på 117 miljoner 

kronor vilket då ger ett värde på rörelsen på 383 miljoner kronor. 

Restaurangdelen är en väldigt stabil verksamhet som stabilt tjänat 12-13 

miljoner kronor per år. Den verksamheten borde kunna värderas till 

någonstans mellan 75-100 miljoner kronor försiktigt räknat. Nätspelsdelen, 

Yggdrasil Gaming och Klubblo värderas då till runt 300 miljoner kronor. 

Detta är en verksamhet som under 2013 omsatte 130 miljoner kronor med 

en tillväxt på över 30 procent. Marknadsföringskostnaderna inom nätspel 

ligger runt 50 procent av omsättningen vilket är väldigt högt. Om vi justerar 

till en mer normal kostnadsbas på runt 30 procent av omsättningen skulle 

nätspelsdelen gå med runt 7-10 miljoner i vinst. Detta skulle ge ett p/e tal 

på nätspelsdelen på närmare 30, om vi sätter värdet på Yggdrasil och 

Klubblo till noll. Vilket får anses vara något över ett rimligt värde. Men, 

tillväxttakten är väldigt hög och värdet på Yggdrasil är svåruppskattat.  

  

Börsvärdet står i paritet 

med det underliggande 

värde på runt 34 kronor 

per aktie 
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Investerarslutsatser  

Efter försäljningen av Automatgruppen består nu Cherry av en stabil 

kassagenererande verksamhet i form av Restaurangcasinodelen där en 

möjlig trigger ligger i en eventuell höjning av maxinsatsen till 200 kronor. 

Den höjningen ligger nu en bit fram i tiden sedan regeringen valt att skjuta 

fram sin spelutredning. Förutom det finns det flera framtidssatsningar 

inom nätspel där mest kraft kommer att läggas på varumärken på den egna 

plattformen såsom CherryCasino.com, EuroSlots.com och 

SpilleAutomater.com. Cherry gör här en satsning på ett område där de har 

stor kunskap och erfarenhet samtidigt som de nu även har de finansiella 

musklerna som krävs. Varumärkena är dessutom uppbyggda på Cherrys 

egen plattform vilket exempelvis AutomatGruppen inte var. Detta innebär 

att Cherry har bättre kontroll över produkten och kan därmed också bättre 

anpassa erbjudandet på olika marknader. Skalbarheten blir dessutom 

betydligt bättre vilket ger bättre lönsamhetspotential när volymerna ökar. 

Inom EuroLotto har möjligheterna ökat sedan investeringen i Yggdrasil. 

Cherry investerar här i en mycket stor marknad där konkurrensen är 

betydligt mindre än inom de flesta andra områden inom 

onlinespelbranschen.  

 

Samtidigt kan man argumentera för att riskprofilen i bolaget fortsatt är hög 

då nätspel ännu inte genererar en vinst och marknadsföringskostnaderna 

ännu inte resulterat i den tillväxt bolag borde kunna nå upp till givet 

kostnadsnivån. Det finns dock mycket som talar för att Cherry med sin 

långa branscherfarenhet tillsammans med sin starka finansiella position 

ska med tiden kunna kapitalisera på den växande onlinecasinomarknaden.  

 

Den bedömning vi gör nu är att Cherry ligger något högt värderat och att 

marknaden redan inprisat en högre tillväxttakt och lönsamhet inom nätspel 

än vad vi kan motivera. Det svårprissatta Yggdrasil kan även bidra till den 

höga framtidsoptimism som aktiekursen reflekterar.  
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Detaljer estimat 

  

MSEK

KVARVARANDE VERKSAMHET 2013 2014 2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E Q1E Q2E Q3E Q4E

Game Win 59,8 61,5 69,9 74,9 72,9 76,3 82,9 90,8 89,5 90,9 98,5 103,5

- Restaurangcasino 32,4 32,1 34,6 39,2 33,3 32,6 34,9 38,4 33,8 33,5 35,8 39,4

- Nätspel 27,4 29,4 35,1 35,6 39,1 42,6 46,5 50,6 53,7 55,3 60,3 61,5

- Yggdrasil 0,0 0,0 0,2 0,1 0,5 1,0 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

- Utvecklingsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Other revenue 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Revenue 59,8 61,6 69,9 75,0 73,0 76,4 82,9 90,9 89,5 91,0 98,5 103,6

Cost of sales 24,4 26,0 29,0 31,5 27,1 30,5 31,5 36,3 35,8 36,4 39,4 41,4

Marketing 10,4 19,3 18,0 21,5 20,2 22,1 19,9 18,2 18,8 19,1 20,7 20,7

Personnel 20,8 20,7 22,8 25,7 23,9 24,4 25,7 27,3 26,8 27,3 29,5 31,0

Other 3,9 4,8 4,5 7,0 6,1 4,6 5,0 5,5 4,5 4,5 4,9 5,2

EBITDA 0,3 -9,2 -4,4 -10,7 -4,3 -5,2 0,8 3,7 3,6 3,7 3,9 5,3

Depreciation & Amortisation -1,6 -1,7 -5,4 -1,2 -3,3 -3,1 -3,3 -3,6 -2,7 -2,7 -3,0 -3,1

EBIT -1,3 -10,9 -9,8 -11,9 -7,6 -8,3 -2,5 0,1 0,9 1,0 1,0 2,2

Financial items -0,8 2,2 -2,0 2,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Corporation taxes 0,1 -0,6 0,0 -1,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3

Result of the period -2,0 -9,3 -11,8 -10,6 -8,1 -8,3 -2,5 0,1 0,8 0,9 0,9 1,9

Antal aktier (m) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

VPA -0,2 -0,7 -0,9 -0,8 -0,6 -0,6 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 
Ledning 8,5p

 

Cherrys ledning har lång erfarenhet av spelbranschen. Vd Emil Sunvisson 
har även en stark bakgrund inom M&A vilket är positivt givet bolagets 
tillväxtstrategi som till viss del sker genom förvärv. 

Ägarskap 8,5p 

 

Cherry får en hög rating gällande ägarskap på grund av den starka 
ägarlistan med många långsiktiga och kunniga ägare som även finns 
representerade i styrelsen. Bolaget saknar dock institutionella ägare vilket 
drar ned betyget. En anledning till det låga intresset från institutionella 
ägare är troligtvis att bolaget är noterat på Aktietorget. 

Tillväxtutsikter 5,0p 

 

Cherry har i sina två olika tillväxtområden olika tillväxtförutsättningar. 
Inom restaurangcasinon är den underliggande tillväxten svag och med 
den dominerande ställning som Cherry redan har på den svenska 
marknaden är det svårt att växa med några höga tillväxttal. Inom 
Onlinespel däremot har Cherry med sitt nya erbjudande på egen plattform 
stora tillväxtmöjligheter. Konkurrensen är dock hård på marknaden och 
där är den stora kassan viktig för att kunna stå sig mot de större 
aktörerna. 

Lönsamhet 5,5p 

 

Lönsamheten har försvagats sedan försäljningen av Automatgruppen. 
Däremot har den långsiktiga potentialen för ökad lönsamhet förbättrats i 
och med att bolaget nu erbjuder spelen på sin egen plattform vilket ger 
betydligt större skalfördelar. Just nu är Cherry i ett uppbyggnadsstadium 
av den verksamheten vilket kommer att pressa lönsamheten under 
kommande kvartal. 

Finansiell styrka 8,0p 

 

Bolaget har sedan försäljningen av Automatgruppen en mycket stark 
finansiell ställning trots att bolaget under 2013 delat ut cirka 144 miljoner 
kronor till aktieägarna.  
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 232 266 323 383 433 
Summa rörelsekostnader -220 -290 -328 -373 -401 

EBITDA 12 -24 -5 10 32 

      

Avskrivningar materiella tillg -6 -10 -13 -5 -6 

Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT 6 -34 -18 5 26 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -4 2 0 2 2 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt 2 -32 -19 7 28 

      

Skatt 0 -2 0 -1 -3 

Net earnings 2 -34 -19 6 25 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 232 266 323 383 433 

Sum rörelsekost. -220 -290 -328 -373 -401 
Avskrivningar -6 -10 -13 -5 -6 

EBIT 6 -34 -18 5 26 

Skatt på EBIT -1 -2 0 -1 -3 

NOPLAT 6 -36 -18 4 23 

Avskrivningar 6 10 13 5 6 
Bruttokassaflöde 11 -26 -5 9 29 

Föränd. i rörelsekap 5 -53 100 -6 -3 

Investeringar -286 211 -23 -8 -8 

      
Fritt kassaflöde -270 132 72 -4 18 

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 86% 75% 62% 62% 66% 

Skuldsättningsgrad 1% 1% 0% 0% 0% 

Nettoskuld -57 -67 -88 -73 -89 
Sysselsatt kapital 275 107 16 25 30 

Kapit. oms. hastighet 0,6 1,1 1,9 2,4 2,4 
 
Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt 24% 15% 21% 18% 13% 

VPA-tillväxt (just) 0% -1 704% -44% -132% 309% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE 0% -13% -13% 6% 22% 
ROCE 4% -13% -12% 7% 25% 

ROIC 0% -13% -17% 28% 92% 

EBITDA-marginal 5% -9% -2% 3% 7% 

EBIT-marginal 3% -13% -6% 1% 6% 

Netto-marginal 1% -13% -6% 2% 6% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA 0,16 -2,63 -1,47 0,47 1,92 

VPA just 0,16 -2,63 -1,47 0,47 1,92 

Utdelning 11,20 4,00 1,00 0,23 0,96 
Nettoskuld -4,47 -5,26 -6,88 -5,67 -6,95 

Antal aktier 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value -57,2 240,0 412,5 428,0 411,6 

P/E 0,0 -9,1 -26,6 83,3 20,4 

P/S 0,0 1,2 1,6 1,3 1,2 
EV/S -0,2 0,9 1,3 1,1 1,0 

EV/EBITDA -4,8 -10,0 -82,9 43,2 12,9 

EV/EBIT -9,4 -7,1 -22,6 84,6 15,7 

P/BV 0,0 1,7 4,7 5,1 4,2 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Morten Klein 15,7 % 22,0 % 

Familjen Andreassen 7,1 % 9,6 % 
Arild Karlsen 4,2 % 7,2 % 

Familjen Hamberg med bolag 15,9 % 6,3 % 

Björn Hornerud 3,5 % 6,0 % 

Familjen Kling 15,5 % 5,6 % 

BP2S PARIS 5,2 % 4,9 % 
CAIL 4,4 % 3,6 % 

Familjen Lundström med bolag 6,0 % 2,9 % 

Familjen Lindwall 5,1 % 2,4 % 
 
Aktien   

Reuterskod   

Lista  Aktietorget 
Kurs, SEK  39,1 

Antal aktier, milj  12,8 

Börsvärde, MSEK  500,6 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Emil Sunvisson 

CFO/IR  Fredrik Burvall 

   

Ordf  Rolf Åkerlind 
   

   

   

   
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Henrik Senestad  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
henrik.senestad@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 6,3 % NPV FCF (2013-2015) 133 
Betavärde 1,5 NPV FCF (2016-2022) 158 

Riskfri ränta 2,0 % NPV FCF (2023-) 151 

Räntepremie 6,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 17 

WACC 11,1 % Räntebärande skulder -1 
  Motiverat värde MSEK 459 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 5,5 % Motiverat värde per aktie, SEK 35 

EBIT-marginal 10,0 % Börskurs, SEK 39,1 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  59 68 88 73 89 
Kundfordringar 47 104 10 11 13 

Lager 1 0 3 4 4 

Andra fordringar 0 0 0 0 0 

Summa omsättn. 106 173 101 88 106 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 7 7 16 19 22 

Finansiella anl.tillg. 0 2 2 2 2 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 272 52 52 52 52 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 0 0 0 0 0 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 280 61 70 73 76 

Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      

Summa tillgångar 386 234 171 161 182 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 52 56 65 61 61 

Kortfristiga skulder 1 1 0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Summa kort. skuld 53 57 65 61 61 

Räntebr. skulder 1 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 0 1 1 1 1 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 54 58 65 62 61 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 332 176 106 99 121 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 332 176 106 99 121 

      

Summa skulder och E. Kap. 386 234 171 161 182 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 6,8 % Omsättning 18,1 % 

3 mån 27,0 % Rörelseresultat, just  

12 mån 15,0 % V/A, just  

Årets Början 25,3 % EK -43,6 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden   

 

 

  
 

Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Henrik Senestad äger aktier i bolaget: Nej 

 

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 

ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Cherry är ett spelföretag grundat 1963 som erbjuder casino och 
lotterier på nätet (www.CherryCasino.com, www.EuroLotto.com, 
www.EuroSlots.com, www.SpilleAutomater.com, 
www.NordicSlots.com, www.NorgesSpill.com och 
www.Klubblo.se) samt utveckling av spel (www.Yggdrasil.com). 
Cherry är marknadsledande inom casino på restauranger och 
nattklubbar i Sverige. Cherry sysselsätter runt 700 personer och 
har drygt 2400 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på 
AktieTorget.  
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 

sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 

investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 

kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 

finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 

med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 

finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 

källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 

baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 

kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 

investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 

investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 

av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 

analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

 För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 

investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 

för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

 En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 

direkt kopplad till sådan verksamhet. 

 Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 

emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 

att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 

överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 

anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 

händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 

ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 

möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 

teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2013-12-12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 18 14 8 9 16 

3,5p - 7,0p 39 46 27 41 41 

0,0p - 3,0p 9 6 31 16 9 
Antal bolag 66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 

eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


