
Mandel Design Group
Mangold Insight – Bolagsbevakning - Update 2021-11-XX

Kursutveckling % 1m 3m 12m

MANDEL -6,4 -42,7 -35,5

OMXSPI 5,5 4,8 36,5

Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 2021P

Nettoomsättning (Tkr) 8 235 7 088 5 207 2 147 48 757

EBIT (Mkr) -1 714 -2 026 -1 570 -4 819 -19 741

Vinst före skatt (Mkr) -1 760 -2 118 -1 602 -5 187 -21 467

EPS (kr) -0,07 -0,08 -0,06 -0,20 -0,69

EV/Försäljning 8,0 9,3 12,7 30,7 1,03

EV/EBITDA neg neg neg neg neg

EV/EBIT neg neg neg neg neg

P/E neg neg neg neg neg
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MANDEL OMXSPI

Ägarstruktur Antal aktier Kapital

New Equity 3 854 000 15,04%

Almond Holding 2 684 666 10,48%

Norra Storgatan 2 000 000 7,81%

Oliver Aleksov 1 900 000 7,42%

Milad Pournouri 1 818 500 7,10%

Milad Mirmoradi 1 800 000 7,03%

Aksia Invest 1 505 488 5,88%

Sow & Reap AB 1 157 142 4,52%

Totalt 30 890 151 100%

Information

Motiverat värde (kr) 3,72

Risk Hög

Kurs (kr) 1,625

Börsvärde (Mkr) 50,2

Antal aktier (Miljoner) 36,2*

Free float 49%

Ticker MANDEL

Nästa rapport 2022-02-24

Hemsida mandelgroup.se

Analytiker Pontus Ericsson

*inkl.  TO2

Förvärv leder till tillväxt 

Mangold uppdaterar Mandel Design Group, ett e-handelsbolag med 
en omfattande förvärvsstrategi. Mandel Design har nyligen tillträtt de 
förvärvade e-han delsbolagen MIGO och Electronordic vilket har haft en 
positiv inverkan på omsättningen. Bolaget ökade sin omsättning med 
över 1 700 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period 
förgående år vilket Mangold ser positivt på. 

Inleder flertalet samarbeten

Dotterbolaget Electronordic har under det tredje kvartalet ingått 
samarbeten med Game Chest och Exertis vilket ökar produktutbudet med 
över 9 000 artiklar inom framförallt spel, leksaker och IT-produkter. Även 
Swedish Stamp Club inleder ett samarbet med Ankorstore vilket gör att de 
får en direktkanal till 65 000 återförsäljare i Europa. Mangold ser positvt på 
detta som väntas bidra till ökade försäljningsvolymer på sikt.

Reviderade prognoser

Mangold justerar ner försäljningsprognosen från 51,5 miljoner till 48,7 
miljoner kronor till följd av en något lägre än väntad försäljning. Även 
kostnaderna blev högre än väntat till följd av engångsposter relaterade 
till förvärven samt höga logistikkostnader relaterat till Covid-19. Mangold 
värderar Mandel Design dels genom en relativ multipel-värdering, dels 
genom en sum-of-the-partsvärdering. Det leder till ett motiverat värde om 
3,72 kronor per aktie vilket är lägre än tidigare pris om 4,15 kronor per 
aktie. Revideringen sker till följd av att försäljningen varit lägre än väntat och 
kostnaderna högre. Mangold ser fortfarande uppsida i Mandel Design. För 
att det motiverade värdet ska uppnås krävs att Mandel ökar sin försäljning.
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Mandel Design - Uppdatering  

Mandel Design

Integrering av förvärv

Mandel Design har under kvartalet tillträtt de två förvärven Electronordic och 
Migo vilket väsentligt ökar omsättningen. Mandels utpräglade förvärvsstrategi 
har implementerats där den grundar sig i att identifiera intressanta bolag 
inom e-handel,  förvärva dem, och sedan utveckla och driva plattformarna.  
De två senaste förvärven medför exponering mot den danska, norska, finska, 
tyska och spanska marknaden vilket Mangold ser som positivt då kundbasen 
breddas och produktutbudet ökar. Genom förvärven erbjuder  nu Mandel 
konsumentprodukter inom bland annat barnartiklar, heminredning, leksaker 
& spel, husdjurprodukter, hemelektronik, träning & hälsa med mera. Mangold 
ser positivt på potentiella synergieffekter av gemensamt lager, distribution 
och kundservice, men även genom kompetensutbyte inom koncernen. 

Electronordic inleder samarbete med Game Chest och Exertis

Mandel Designs dotterbolag Electronordic har tecknat avtal med Game Chest 
Group vilket innebär att Electronordic blir återförsäljare för deras digitala 
produkter och spel. Samarbetet innebär att ett femtiotal speltitlar adderas  
till Electronordics plattform för att utvärdera samarbetet med förhoppningen 
att i framtiden publicera fler spel och och produkter. Samarbetet med Exertis 
innebär att produktsortimentet hos Electronordic ökar med 9100 artiklar 
inom framförallt leksaker, spel och IT-produkter. Mangold ser positivt på 
utökningen av sortimentet då volymer väntas öka på längre sikt.

Swedish Stamp Club

Mandel Designs dotterbolag SSC inledde ett samarbete med Ankorstore i 
november. Ankorstore är en online B2B (business to business) marknadsplats 
som kopplar ihop lokala återförsäljare med specialistvarumärken på den 
europeiska marknaden. Ankorstore har en direktkanal till över 65 000 
återförsäljare i 22 länder. Mangold anser att samarbetsavtalet kan leda till 
ökad försäljning på sikt då exponeringen ökar.

TO1 tecknas 

Mandel Designs teckningsoptioner av serie TO1 hade en nyttjandegrad om 
cirka 94 procent och därmed tillförs bolaget cirka 10,5 miljoner kronor före 
emissionskostnader. Antalet aktier ökar med cirka 5,3 miljoner där garanten 
tecknde cirka 0,3 miljoner aktier. Det innebär en utspädning på cirka 21 
procent. Likviden ska användas till att möjliggöra för förvärv, återbetala lån,  
utveckla nya verksamheter samt uppbyggnad av organisationen. 

Tillträder två förvärv

Adderar digitala spel till 
plattformen

Utökat produktsortiment

SSC tecknar samarbetsavtal

Teckningoptioner tillför 10,5 
miljoner kronor



3

Mandel Design - Prognoser

Mandel Design

Förvärv som tillväxtstrategi

Mangold reviderar ner prognosen för Mandels nettoomsättningen för helåret 
2021 till följd av en lägre försäljning än väntat under det tredje kvartalet. 
Omsättningen för helåret revideras således ner från cirka 51,5 miljoner till 
cirka 48,8 miljoner kronor. Bruttomarginalen blev även lidande till följd av 
ökade logistikkostnader. Den tidigare prognostiserade bruttomarginalen 
baserades på marginalen för perioden 2017 till 2019 innan Covid-19, som 
inte kunnat återhämtas under 2021. 

MANDEL DESIGN - JUSTERAD PROGNOS

H1* Q3 9 Mån 2021P 2021P **

Nettoomsättning (Tkr) 31 568 6 888 38 456 48 756 51 525

Kostnad sålda varor (Tkr) -25 578 -5 784 -31 362 -40 082 -35 552

Bruttovinst (Tkr) 5 989 1 105 7 095 8 675 15 973

Bruttomarginal 19% 16% 18% 18% 31 %

Källa: Mangold Insight 

*avser proforma

** föregående analys

Förvärv som tillväxtstrategi

Mandel har tillträtt förvärven Migo och Electronordic under kvartalet och 
avsevärt ökat sin omsättning jämfört med tidigare år. Omsättningen under 
det tredje kvartalet har ökat med över 1 700 procent. Detsamma gäller för 
proformaredovisningen under det första halvåret där ökningen varit över  
2 800 procent.

MANDEL DESIGN - TILLVÄXT

Q3 20 Q3 21 H1 20 H1 21*

Nettoomsättning (Tkr) 404 6 888 1 096 31 568

Tillväxt (%) 1 705 % 2 879 %

Källa: Mangold Insight

*avser proforma

Kostnader 

Kostnaderna har varit höga under det tredje kvartalet till följd av engångs-
poster relaterade till förvärv. EBIT-marginalen blir minus 89 procent vilket 
gör att den prognostiserade kassan behöver revideras ner till följd av ett lägre 
resultat. 

Lägre bruttomarginal jämfört 
med tidigare år 

1 700 procent ökad omsättning 
jämfört med det tredje kvartalet 
2020

Kassan revideras ner
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Mandel Design - Värdering

Mandel Design

Relativ värdering 

Mangold använder Mandels försäljningsprognoser och EV/försäljning-
multipeln hos peers för att beräkna bolagsvärdet. Branchsnittet för multipeln 
är 2,67 vilket beräknats på EV/försäljnings-värdet för fem peer-bolag från 
2020. Samtliga bolag som valts bedriver handel via e-handel och anses vara 
relativt lika Mandels affärsmodell. 
  

MANDEL DESIGN - PEER-VÄRDERING

EV/Försäljning (2020)

Lexington 0,54

Rugvista 5,26

Embellence 1,79

CDON 3,38

BHG 2,46

Genomsnitt                  2,67

Källa: Mangold Insight, Factset

Multipeln multipliceras därefter med den prognostiserade försäljningen 2021 
för att få fram ett estimat för helåret. Därtill adderas kassan från innevarande 
år samt likviden från TO2. 

MANDEL DESIGN - RELATIV MULTIPEL VÄRDERING

Genomsnitt 2,67

Försäljning (2021P, Tkr) 48 756

Kassa (2021P, Tkr) 22 693

Antal aktier inkl. TO 36 162 689

Motiverat värde per aktie (kr)                 4,23

Källa: Mangold Insight

Jämförelser med peers

Peers snittar EV/Försäljning 2,67

Relativt multipel-värde 3,72 
kronor per aktie
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Mandel Design - Värdering forts.

Mandel Design

Sum of the Parts

Mangold har valt att även värdera Mandel med en Sum of the Parts-värdering 
för att få en mer holistisk syn på bolagets värdering. Därmed summeras det 
individuella värdena per bolag i Mandel Design Group. Kassan läggs därefter 
till och reflekterar den siffra som Mandel hade 2021 när alla bolagen 
sammanslagits. Vid summeringen ges ett portföljvärde om 116,2 miljoner 
kronor där det det motiverade värdet blir 3,20 kronor per aktie. 

Motiverade bolagsvärden

Eftersom Mandel har förvärvat 100 procent av alla aktier i Electronordic, 
SCC Design Studio, MIGO och Smallroom används köpeskillingen för 
bolagen som de motiverade bolagsvärdena. Det motiverade bolagsvärdet 
för Mandel Design har hämtats från börsdata och sedan reviderats ner med 
köpeskillningen för Smallroom då bolaget förvärvades 2020. Värderingen tar 
hänsyn till den kommande emissionen som väntas tillföra bolaget drygt 10,5 
miljoner kronor. 

MANDEL DESIGN - SUM OF THE PARTS

Motiverat bolagsvärde (Mkr)

Electronordic 12,0

SSC Design Studio 4,5

MIGO 21,0

Smallroom 9,5

Mandel Design 55,6

Kassa (Mkr) 22,7

Motiverat värde (Mkr) 115,8

Motiverat värde per aktie (kr)                  3,2

Källa: Mangold Insight och Börsdata

Motiverade värden

Mangold anser att Mandel bör värderas mellan 3,20 kronor per aktie och 
4,23 kronor per aktie. Det motiverade värdet per aktie avrundas till 3,72 
kronor och är ett genomsnitt av dessa värderingar. Det  ger en uppsida om 
cirka 129 procent mot dagens kurs.

SOTP ger motiverat värde
om 3,20 krronor

TO2 väntas tillföra drygt  
10,5  miljoner kronor

Värderingsintervall mellan 3,20 
till 4,23
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Mandel Design – Resultat & balansräkning**

Mandel Design

Källa: Mangold Insight

**Resultat-och balansräkning utgör inte underlag för värdering

Resultaträkning (Tkr) 2017 2018 2019 2020 2021P

Nettoomsättning 8 235 7 088 5 207 2 147 48 757

Kostnad sålda varor -5 508 -5 151 -3 613 -1 769 -40 082

Bruttovinst 2 727 1 937 1 593 378 8 675

Bruttomarginal 33% 27% 31% 18% 18%

Personal kostnader -2 256 -1 888 -1 669 -1 873 -4 694

Övriga kostnader -2 165 -2 034 -1 473 -2 418 -14 047

Avskrivningar -21 -41 -21 -905 -9 674

Rörelseresultat -1 714 -2 026 -1 570 -4 819 -19 741

Rörelsemarginal -21% -29% -30% -224% -40%

0

Räntenetto -46 -92 -32 -369 -1 726

Resultat efter finansnetto -1 760 -2 118 -1 602 -5 187 -21 467

0

Skatter 0 0 0 0 0

Nettovinst -1 760 -2 118 -1 602 -5 187 -21 467
Källa: Mangold Insight

Balansräkning (Tkr) 2017 2018 2019 2020 2021P

Tillgångar 

Kassa o bank 122 120 205 227 12 193

Kortfristiga fordringar  33 147 188 301 1 087

Lager  999 1 433 1 453 1 856 1 733

Anläggningstillgångar 1 186 1 145 939 10 022 43 693

Totalt tillgångar 3 364 3 073 2 810 12 406 58 706

Skulder 

Leverantörsskulder 1 347 981 725 1 721 2 118

Skulder 1 340 1 356 1 190 9 011 12 795

Totala skulder 3 205 2 536 2 647 10 732 14 914

Eget kapital 

Bundet eget kapital 1 120 1 120 1 020 812 63 149

Fritt eget kapital -960 -583 -857 862 -19 357

Totalt eget kapital 160 537 163 1 673 43 793

Skulder och eget kapital 3 364 3 073 2 810 12 406 58 706
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Mandel Design – Appendix
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Mandel Design - Soliditet 
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Mandel Design - EBIT & Marginal
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Disclaimer

Mandel Design

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 Mandel Design. 

Mangold äger aktier i Mandel Design. 

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  


