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Fantasma Games
Mangold Insight – Uppdragsanalys - Update 2021-08-17

Kursutveckling % 1m 3m IPO

FAGA -13,6 -8,1 -9,3

OMXSPI 5,1 12,8 15,3

Ägarstruktur Aktier Kapital

Fredrik Johansson 492 166 14,8%

Mangold 430 408 13,0%

Swedbank 271 072 8,2%

Nordnet Pension 270 371 8,2%

Karl Lindstedt 220 000 6,6%

Christina Andersson 203 420 6,1%

Martin Fagerlund 193 716 5,8%

Oliver Jönsson 189 483 5,7%

Totalt 2 756 596 100%

Information

Rek/Riktkurs 50,00

Risk Hög

Kurs (kr) 32,20

Börsvärde (Mkr) 94,8

Antal aktier (Miljoner) 3,3*

Free float 36%

Ticker FAGA

Nästa rapport 2021-11-10

Hemsida fantasmagames.com

Analytiker Anton Gomez

*Inkluderar aktier från TO1 

Nyckeltal 2020 2021P 2022P 2023P 2024P

Totala intäkter  (Tkr) 4,5 9,9 17,9 28,6 40,0

EBIT (Tkr) -0,5 -5,7 0,7 8,8 16,4

Vinst efter skatt (Tkr) -0,6 -5,7 0,5 6,8 12,8

EPS, justerad (kr) -0,17 -1,73 0,15 2,06 3,84

EV/Försäljning 24,0 10,9 6,1 3,8 2,7

EV/EBITDA 803,1 -27,7 83,2 11,6 6,4

EV/EBIT neg neg 158,5 12,3 6,6

P/E neg neg 218,2 15,6 8,4

Förbättrade spelodds
Spelutvecklaren Fantasma Games har haft ett händelserikt andra kvartal.
Bolaget har ingått nytt avtal med speloperatören Kindred för att utveckla 
ett exklusivt spel, blivit nominerade till ett prestigefyllt pris och slutit avtal 
med speldistributörerna Salsa Technology och Golden Matrix Group för 
att nå ut till nya marknader. Nettoomsättningen för årets andra kvartal 
(1,5 miljoner kronor) ökade samtidigt med 10 procent jämfört med samma 
period 2020. Tillväxttakten var lägre än under första kvartalet men väntas 
bli högre under kommande kvartal tack vare bolagets nya partnerskap och 
en ökad spelaktivitet under vinterhalvåret.

Fler avtal med speldistributörer
Fantasma har under kvartalet tecknat avtal med Salsa Technology och 
Golden Matrix Group för distribution till 450 operatörer i Asien, Syd- 
och Centralamerika. I kombination med Scientific Games och Qtech 
Games-avtalen som presenterades i förra uppdateringen innebär detta 
att Fantasma med stor sannolikhet kommer slå sitt strategiska mål om att 
nå ut till 250 operatörer på tre kontinenter. Mangold ser därmed goda 
möjligheter för ökade intäkter från global distribution.

Justerat antal aktier 
Mangold har valt att revidera riktkursen till följd av ökade kostnadsposter 
och förväntningar kring optionsprogrammet TO1. Vi bedömer att samtliga 
optioner nyttjas vilket också bidrar till utstpädning. Detta motiveras av 
bolagets bekräftade förmåga att producera attraktiva spel och signera 
samarbetsavtal med stora speloperatörer. Den nya riktkursen blir således 
50,00 kronor per aktie. Det motsvarar en uppsida om drygt 55 procent 
och rekommendationen blir därför Köp.
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Goda chanser till vinst
Mangold upprepar Köp i Fantasma Games “Fantasma” med riktkursen 50,00 
kronor per aktie på 12 månaders sikt. Det motsvarar en uppsida om 55 procent 
från dagens kurs. Givet basscenariot väntas Fantasma redovisa en nettovinst 
under 2022.

Marknadsutveckling och trender
Marknaden för online-kasino har under de senaste åren växt till följd av 
digitalisering och lättade regler kring spellagstiftning. Länder med hög 
internetmognad såsom Sverige har således kommit längre i sin användning av 
online-spelande där cirka 50 procent av intäkterna genereras digitalt. Det kan 
jämföras med endast 12 procent på global nivå. Tillväxten för online-kasinos 
väntas därmed att växa i en snabbare takt om 8,6 procent per år jämfört 
med marknadstillväxten om 3,1 procent. Baserat på dessa estimat väntar sig 
spelkonsulten H2GC att den totala spelmarknaden ska vara värd 473 miljarder 
euro 2024, där Mangold räknar med att 73 miljarder utgör Fantasmas marknad.

Affärsmodell 
Fantasmas intäktsmodell liknar den av ett traditionell spelutvecklare där kunderna 
har ett konto hos en operatör som sedan betalar royalty till spelutvecklaren 
baserat på de intäkter som spelet genererar. Bolaget har på så sätt inga 
kostnader för spellicenser eller regelefterlevnad och kan därmed lägga all tid på 
spelutveckling. Störst intjäning sker oftast två månader efter lansering följt av 
en lägre och stabilare nivå. Allteftersom bolaget lanserar fler spel väntas antalet 
existerande spel att utgöra en större del av intäktsfördelningen. Mangold ser 
positivt på Fantasmas affärsmodell då varje spel som lanseras fortsätter genera 
intäkter samtidigt som nya spel lanseras.

Finansiella och strategiska mål
Bolaget har tydliggjort strategiska mål om att 2023 nå över 250 operatörer på 
tre kontinenter där minst 50 procent av spelen ska gå med vinst inom 180 dagar 
efter lansering. Detta har hittills endast varit möjligt med Fantasmas populäraste 
spel, Heroes Hunt. Att nå 250 operatörer anses genomförbart då bolaget redan 
lyckats ingå i samarbete med 150 operatörer under två års tid. Bolaget har 
även som mål att lansera sex till åtta nya spel per år. Utöver det har bolaget 
finansiella mål om 30 procents tillväxt, positiva kassaflöden och en EBITDA-
marginal om 50 procent 2023. Vi anser att dessa mål är överkomliga och att 
omsättningstillväxten framför allt kan vara högre i närtid, drivet av framtida 
spellanseringar och nya partnerskap med operatörer.

Inget kapitalbehov i närtid 
Vid noteringen av Fantasma under 2021 tillskrevs bolaget drygt 19 miljoner 
efter kostnader. I samband med noteringen emitterades även teckningoptioner 
av serie TO1 som vid full teckning ger bolaget drygt 22 miljoner ytterligare. 
Mangold utgår från att samtliga optioner tecknas och således bedöms bolaget 
ha en god kassa för fortsatt expansion. 

Riktkurs 50,00 kronor per aktie

Spelmarknaden väntas vara värd 
473 miljarder euro 2024

Affärsmodell som minimerar 
regulatorisk risk och optimerar 
intjäning

Mål att nå över 250 operatörer 
på tre kontinenter till 2023

Börsnotering gav stabil kassa
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Fantasma Games – Uppdatering

Fantasma Games

Förbättrade spelodds
Fantasma rapporterade under 2021:s andra kvartalet en nettoomsättning om 
1,5 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 10 procent från samma kvartal 
året innan. Resultatet utgörs till viss del av bolagets exklusiva spelsläpp med 
Kindred men var dock mindre än det som redovisades under första kvartalet. 
Intäkterna bör däremot ses i ljuset av pandemieffekter och lanseringen av 
Fantasmas populäraste spel, Heroes Hunt, som innebar tuffare jämförelsetal.

EBITDA-resultatet (exklusive övriga intäkter) minskade samtidigt till -2,3 
miljoner kronor vilket var något lägre än föregående år. Orsaken till det är 
hänförligt till ökade externa- och personalkostnader vilket har föranlett oss att 
justera dessa poster. Möjligheterna att förbättra både intäkterna och EBITDA-
resultatet bedöms däremot som goda tack vare bolagets nya distributionsavtal.

FANTASMA GAMES - KVARTALSDATA
(Tkr) Q1 2020 Q1 2021 Q2 2020 Q2 2021 FY 2020 FY 2021P
Nettoomsättning 635 1 072 1 379 1 515 4 515 9 933

diff  % - 69% - 10% - 120%

Aktiverat arbete (övriga intäkter) 19 1 425 0 1 259 5 696 0

Totala intäkter 654 2 497 1 379 2 774 10 211 9 934
EBITDA (ex. övriga intäkter) -1 298 -2 080 -953 -2 299 -5 561 -6 601
Källa: Mangold Insight

Sluter avtal med Salsa Technology och Golden Matrix Group Inc.
Fantasma har under andra kvartalet slutit avtal med både Salsa Technology 
och Golden Matrix Group för distribution av spel i Syd- och Centralamerika 
respektive Asien. Bolagets räckvidd kommer utvidgas öka till länder som 
tidigare haft begränsad distribution. Avtalet med Salsa Technology omfattar 
cirka 50 operatörer medan avtalet med Golden Matrix Group omfattar 
över 400 operatörer och 3,5 miljoner registrerade spelare. Samarbetena 
löper tills vidare och väntas bidra positivt till bolagets intäkter utan någon 
kostnadsökning. 

Jacob Sachs blir tillförordnad vd
Den 11 juni informerade Fantasma att bolagets vd Björn Kjellsson har fått 
lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är att 
styrelsen vill se en mer aggressiv tillväxtplan. Fram tills dess att bolaget 
hittar en ny permanent vd kommer Jacobs Sachs, tidigare finanschef (CFO), 
vara tillförordnad vd. Jacob har ett förflutet som analytiker inom investment 
banking på Kaupthing, controller på Besedo Global Services och senast som 
vd för ett e-handelsbolag. 

Nettoomsättningen ökade med 
10 procent

Fantasma har goda chanser att 
öka marginalerna 

Bolaget ökar sin räckvidd med 
450 operatörer

Jacob Sachs har erfarenhet som 
analytiker, controller och vd
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Tecknat avtal med Kindred Group 
Fantasma tecknade i början av augusti sitt tredje avtal med spelföretaget Kindred 
Group (Kindred) avseende produktionen av ett spel exklusivt för dem. Spelet 
kommer erbjudas på Kindreds samtliga plattformar i tre månader däribland 
Unibet, 32Red, Maria Casino och Bingo.com för att sedan bli tillgängliga för 
över 150 operatörer på Relax Gamings plattform. Avtalet liknar lanseringen av 
nya vilda västern spelet, Bounty Showdown, som presenterades i juni och var 
exklusivt för Kindred under tre månader. Det återkommande samarbetet med 
Kindred kan därmed ses som en bekräftelse på bolagets förmåga att skapa 
attraktiva spel. 

Lansering av Bounty Showdown
Lanseringen av Bounty Showdown är Fantasmas tredje spelsläpp för året och 
således väntas bolaget vara på god väg att nå sitt mål om sex till åtta spelsläpp 
per år. Spelet är uppbyggt som ett klassiskt 3x5 spel med 10 rader och har 
en stark vinsttabell med en lägsta vinst om 1x insatsen. Bounty Showdown 
har erhållit god kritik från spelsajter såsom Bigwinboard och väntas bidra med 
stabila intäkter.

Nominerade till prestigefyllt pris
Fantasmas spel Golden Castle Titanways™ blev under slutet av juni nominerat i 
kategorin ”Slots to watch 2021” i den åtråvärda Casinobeats Game Developer 
Awards. Bland vinnarna återfanns även NetEnt och Big Time Gaming som 
numera ägs av Evolution. Produktionsteamet väntas därmed motiveras för att 
fortsätta utveckla och utforska nya sätt att skapa innovativt spelinnehåll.  

Förstärker produktionsteam
I juli rekryterade bolaget Trevor Ko till rollen som produktchef (CPO). Trevor 
kommer senast från rollen som senior produktägare hos NetEnt, en del av 
livekasinogiganten Evolution. Han är dessförinnan haft ledande befattningar 
inom spelproduktion hos IGT/GTECH och har sammanlagt över 12 års 
erfarenhet från spelbranschen och mer än 17 års erfarenhet inom animation, 
TV och interaktiv design.

Fantasma tecknade sitt tredje 
avtal med Kindred Group

Bounty Showdown får positiv 
feedback från Bigwinboard

Golden Castle Titanways™ blev 
nominerat till “Slots to Watch”

Trevor Ko kommer senast från 
NetEnt som senior produktägare
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Fantasma Games – Prognoser och värdering
Reviderad prognos
Mangold har valt att justera upp personalkostnaderna och avskrivningarna 
för samtliga år utifrån resultaten från det andra kvartalet. Utöver det justeras 
även externa kostnader för innevarande år. Därmed förblir intäkter samma  
medan EBITDA-marginalen minskar mellan 2021 till 2024 för att sedan öka 
under 2025 och 2026. Bolaget väntas fortfarande redovisa vinst nästa år. 
Vidare antas samtliga teckningsoptioner från TO1 med löptid under 2022 
tecknas till 45 kronor per aktie. Detta motiveras av bolagets bekräftade 
förmåga att producera attraktiva slots och signera samarbetsavtal med 
speloperatörer över hela världen. Fantasma väntas således få in 25,2 miljoner 
kronor före emissionskostnader och 560 tusen nya aktier. Det totala antalet 
aktier justeras därför till 3,3 miljoner. 

FANTASMA GAMES - JUSTERAD PROGNOS
2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Totala Intäkter 9 933 17 879 28 607 40 050 54 067 59 474

Tillväxt % -3% 80% 60% 40% 35% 10%

EBITDA % (Uppdatering) -39% 7% 33% 42% 49% 50%

EBITDA % (Föregående) -11% 20% 39% 44% 48% 49%

Källa: Mangold Insight

DCF-modell visar uppsida
Mangold värderar Fantasma Games med en DCF-modell och justerar antalet 
aktier med hänsyn till optionsprogrammet. Riktkursen revideras således ned 
med 16 procent från 60,00 till 50,00 kronor per aktie. I relation till nuvarande 
kurs om 32,20 finns således en uppsida 55 procent. 

FANTASMA GAMES - DCF
(tkr) 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

EBIT -5 672 684 8 815 16 403 25 742 29 227

Fritt kassaflöde -6 554 -711 5 280 11 748 18 236 21 880

Terminalvärde 243 113

Antaganden Diskränta Tillväxt Skatt 

12,2% 3% 22%

Riktkurs 

Enterprise value 167 301

Equity value (tkr) 165 677

Motiverat värde 49,95
Källa: Mangold Insight 

Fantasma väntas tillskrivas 25,2 
MSEK från TO1

Riktkursen blir 50,00 kr per aktie
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-  Liten aktör med konkurrens från 
spelgiganter

- Regulatoriska krav som begränsar 
bolagets intjäningsförmåga

- Ökad räckvidd till fler operatörer och 
marknader

- Förvärv kan öka bolagets intjäning och 
vertikaler

- Uppköpskandidat

– Ingen permanent vd

– Ej lönsamma

- Unik nisch inom slots

- Bevisad spelproduktion

- Samarbeten med 150 operatörer och 
avtal med 450+

Fantasma Games – SWOT

Fantasma Games
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Fantasma Games – Resultat & balansräkning

Balansräkning (Tkr) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Tillgångar 

Kassa bank 587 260 12 650 34 682 39 905 51 597 69 777 91 600

Kundfordringar  267 163 1 089 1 959 3 135 4 389 5 925 6 518

Lager  680 671 671 671 671 671 671 671

Övriga omsättningstillgångar 0 0 1 029 1 470 2 006 2 107 2 844 3 128

Anläggningstillgångar 11 5 016 4 127 4 375 4 674 4 980 5 299 5 636

Totalt tillgångar 1 545 6 110 19 565 43 157 50 391 63 743 84 516 107 553

Skulder 

Leverantörsskulder 268 616 800 1 102 1 505 2 107 2 844 3 128

Skulder 1 119 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884 1 884

Totala skulder 1 387 2 500 2 684 2 986 3 389 3 991 4 728 5 012

Eget kapital 

Bundet eget kapital 87 5 099 24 099 46 899 46 899 46 899 46 899 46 899

Fritt eget kapital 71 -1 489 -7 218 -6 728 104 12 854 32 889 55 642

Totalt eget kapital 158 3 610 16 881 40 171 47 003 59 753 79 788 102 541

Skulder och eget kapital 1 545 6 110 19 565 43 157 50 391 63 743 84 516 107 553

Resultaträkning (Tkr) 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Totala intäkter 1 278 10 211 9 933 17 879 28 607 40 050 54 067 59 474

Kostnad sålda varor -2 740 -3 912 -4 172 -6 705 -9 154 -12 816 -17 302 -19 032

Bruttovinst -1 462 6 299 5 761 11 175 19 453 27 234 36 766 40 442

Bruttomarginal -118% 140% 58% 63% 68% 68% 68% 68%

Personal kostnader -4 898 -6 116 -9 582 -9 774 -9 969 -10 168 -10 372 -10 579

Övriga kostnader 0 -48 -96 -98 -100 -102 -104 -106

Avskrivningar 0 -671 -1 756 -619 -569 -561 -548 -530

Rörelseresultat -6 360 -536 -5 672 684 8 815 16 403 25 742 29 227

Rörelsemarginal -512% -12% -57% 4% 31% 41% 48% 49%

Räntenetto -3 -27 -57 -57 -57 -57 -57 -57

Resultat efter finansnetto -6 363 -563 -5 729 628 8 759 16 346 25 686 29 171

Skatter 0 0 0 -138 -1 927 -3 596 -5 651 -6 418

Nettovinst -6 363 -563 -5 729 490 6 832 12 750 20 035 22 753

Fantasma Games

Källa: Mangold Insight
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Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och per-
soner med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i 
dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansin-
spektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold 
är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på 
NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. In-
nehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets 
riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold 
Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och/eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är 
analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran 
om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar 
i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är 
ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det 
må vara som grundar sig på användandet av publikationen.  

Denna publikation 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. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen 
alternativt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering. 

För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även 
föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold. 
Mangold har riktlinjer för hantering av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instru-
ment. 

Mangolds analytiker äger inte aktier i Fantasma Games. 

Mangold äger aktier i Fantasma Games.

Mangold har utfört tjänster för Bolaget och har erhållit ersättning från Bolaget baserat på detta. 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn. 

Rekommendationsstruktur: 
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent 
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent 
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent  


