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MOV OMXSPI

Kursutveckling % 1m 3m 12m 

MOV -26,4 n.a. n.a.

OMXSPI -1,5 -9,7 -4,5

Ägarstruktur Aktier Kapital

Rebelijo 2 136 962 8,33%

Jarle Frøshaug 1 641 084 6,40%

Erik Nordenfelt 1 471 319 5,74%

Europanel 1 104 681 4,31%

Bjørne E.A. Hviding 761 940 3,79%

Aspector AS 661 400 2,58%

Mangold 381 343 1,49%

Daniel Johnsson 375 000 1,46%

Totalt* 9 675 314 100%

*inkluderar ej börsintroduktion

Nyckeltal (Msek) 2021* 2022P 2023P 2024P 2025P

 Totala intäkter 51,4 65,6 82,9 104,1 129,6

 EBIT -47,8 -35,9 -24,9 -11,4 5,1

 Vinst före skatt  -50,8 -39,8 -28,8 -15,2 1,0

 EPS (kr) -2,52 -1,98 -1,43 -0,76 0,05

 EV/Försäljning 5,8 4,5 3,6 2,8 2,3

 EV/EBITDA neg neg neg neg 20,6

 EV/EBIT neg neg neg neg 57,6

 P/E neg neg neg neg 174,0

*inkluderar förvärvet av Mobileeee

Information

Rek/Riktkurs Köp 8,60

Risk Hög

Kurs (kr) 4,05

Börsvärde (Mkr) 97

Antal aktier (Miljoner) 20,1

Free float 74%

Ticker MOV

Nästa rapport 2022-05-23

Hemsida moveaboutgroup.com

Analytiker Emil Ohlsson

Elektrisk stämning
Mangold tar upp bevakning av Move About Group med en 
köprekommendation och en riktkurs på 8,60 kronor på 12 månaders 
sikt. Move About erbjuder bilpoolstjänster. Bolaget har världens största 
platsbaserade elfordonsflotta och verkar i Sverige, Norge och Tyskland. 
Mangold förväntar sig att bolaget stärker sin position på samtliga 
marknader. Tillväxten väntas drivas av hög marknadsefterfrågan på 
effektiva mobilitetslösningar, Move Abouts differentierade produktutbud 
samt den erfarenhet som bolagets ledning besitter. 

Mer flexibilitet, mindre utsläpp
Antalet personbilar i omlopp ökar. Det medför mer trafik, minskat utbud 
av parkeringsplatser och högre utsläpp. Move Abouts affärsidé är att 
leva i symbios med urbaniseringen; genom att erbjuda mobilitetstjänster 
via bilpooler kan bilnyttjande effektiviseras. Därutöver är bolagets 
fordonsflotta elbaserad vilket medför hävstång vid minimering av 
klimatavtrycket. Move Abouts marknad väntas växa med 26 procent per 
år. Mangold ser positivt på att bolaget kan ta del av uppgången. År 2022 
väntas bolaget omsätta cirka 66 miljoner kronor och därefter successivt 
ta marknadsandelar.

Uppsida att hämta
Mangold värderar Move About med en DCF-modell. Det resulterar i en 
riktkurs om 8,60 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om cirka 110 
procent. Bolaget handlas även relativt billigt sett till sina europeiska peers. 
En investering i Move About ger goda möjligheter till uppsida samtidigt 
som bolagets profil faller inom ett ESG-ramverk. 

Move About Group
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Störst i världen

CAGR om 26 procent

Reducerat koldioxidutsläpp

Har lång erfarenhet och ett 
brett produktutbud

Elektrisk stämning
Mangold inleder bevakning av mobilitetstjänstbolaget Move About med 
rekommendationen Köp och en riktkurs om 8,60 kronor per aktie. Bolaget  
har världens största platsbaserade elfordonsflotta som huserar drygt 730 
elfordon i Sverige, Norge och Danmark. Mangold bedömer att Move About 
kan befästa och stärka positionen på sina marknader. Bolaget gynnas av sin 
hållbarhetsprofil. Samtidigt är Move Abouts applikation, som har utvecklats 
inom bolaget sedan 2017, innovativ och väntas uppvisa hög skalbarhet vilket 
gynnar bolagets marginaler. Mangold bedömer att Move About kan uppnå 
lönsamhet 2025.

Marknad ger uppsving
Move About är positionerat på marknaden för mobilitetstjänster (“MaaS”) 
som kännetecknas av hög tillväxt. Fördelarna med bilpooler jämfört med 
traditionellt ägande är många; det är relativt billigt, det är mer klimatsmart, 
och det minskar beroendet av tillgänglighet till exempelvis parkeringsplatser. 
Marknadstillväxten väntas uppgå till 26 procent årligen (CAGR) i snitt 
fram till 2027. Utöver ovan nämnda faktorer drivs efterfrågan även av 
hållbarhetsmålet “Net Zero Emissions”, ökad teknologisk kapacitet genom 
framför allt 5G, samt ett konsumentskifte mot mer appbaserad konsumtion 
vilket gör det lättare att använda bilpoolstjänster. Move About får även stöd 
av att efterfrågan på elfordon ökar. 

Mer flexibilitet, mindre utsläpp
Bilpooler medför stora fördelar för miljön vilket är av hög väsentlighet givet 
att transport står för cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige enligt 
bildelningsbolaget Gomore. Nyttjandet av bilpooler som ett komplement 
till traditionell bilanvändning kan minska koldioxidutsläppen med 26 
procent enligt en studie från franska bildelningsföretaget BlaBlaCar och 
forskningsinstitutet Le BIPE. Move About kan med stor sannolikhet erbjuda 
ännu mer attraktiva klimatavtryck tack vare att bolagets fordonsflotta 
uteslutande utgörs av elfordon. Bolagets klimatavtryck är minimalt. 

Tydlig differentiering
Konkurrensen om marknadsandelar är hård. Move About står ut på flera 
punkter; fordonsflottan utgörs till 100 procent av elfordon. Därutöver har 
bolaget en bred produktportfölj, vilket väntas attrahera fler kundprofiler, samt 
en diversifierad intäktsström. Viktigt att poängtera är också det faktum att 
Move About är pionjärer inom bildelning. Ledningen har lång erfarenhet och 
kompetens och består av individer med erfarenhet exempelvis från lansering 
av den norska elbilen Think! samt etableringen av Hertz bildelningstjänster 
i Norge. Move About har även en innovativ plattform som har utvecklats 
sedan 2017 och som ger användare full styrning och kontroll över samtliga 
funktioner. Bolagets affärsmodell är platsbaserad vilket medför lägre 
kostnader relaterat till exempelvis spårning av fordon.
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Move About – Bolag och affärsidé
Om bolaget
Move About grundades 2007 och är en mobilitetstjänst som erbjuder 
bilpooler. Bolaget har världens största platsbaserade fordonsflotta om drygt 
730 fordon som omfattar elbilar, elcyklar och elsparkcyklar. Move About har 
drygt 58 000 användare på sin plattform och verkar på 300 platser i Sverige, 
Norge och Tyskland. Bolaget har tagit fram en digital plattform som tillåter 
användare att planera, boka och betala för flera typer av mobilitetstjänster. 
Bolaget är sedan februari 2022 noterat på First North Stockholm och vd är 
Olof Jonasson.

MOVE ABOUT – ÖVERSIKT

Typ av tjänst Fordon Orter Medlemmar Flotta

Stationsbaserad 730+ 300+ 58 000+ Tesla, Nissan, Renault

Källa: Mangold Insight, Trafikverket

Bakgrund
Move About grundades år 2007 av nyckelpersoner bakom den norska 
satsningen på elbilen Think!, där tanken var att göra bilen tillgänglig i öppna 
pooler i en bildelningsmodell. Året därpå lanserades Move Abouts tjänst 
i Sverige, och 2009 inleddes tre separata samarbeten med IKEA, Öckerö 
kommun och Lindholmen Science Park. År 2017 slogs Move About samman 
med mjukvaruutvecklaren Miveo och började, utöver elbilar, även erbjuda 
elcyklar och laddhybrider. Året därpå lanserades den första appen. År 2022 
expanderar Move About till Tyskland genom förvärvet av Mobileeee GMBH. 
Landet står för 25 procent av den europeiska bildelningsmarknaden. I februari 
2022 börsnoterades Move About. 

Teknologi 
Move Abouts tjänster utgår från bolagets plattform och åtkomst sker via 
en applikation. Plattformen är egenutvecklad och molnbaserad, och ger 
användare digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering 
dygnet runt. Tillhörande applikation är omfattande och möjliggör full 
åtkomlighet till bolagets alla funktioner. Move About hjälper även företag, 
kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor. Bolaget äger 
alla immateriella rättigheter till sin plattform, vilket medför full kontroll. 

Produkter
Bilportföljen består primärt av fyra modeller: Tesla Model 3, Nissan Leaf, 
Renault Zoe och Nissan e-NV200. Samtliga bilar är elbilar. Move About 
erbjuder även elcyklar med en räckvidd på upp till sex mil och elscootrar 
med en räckvidd om upp till fyra mil. Bolaget har således en diversifierad 
produktportfölj genom vilken intäkter kan genereras.

Växt till en betydande aktör

Starkt track record

Innovativa digitala lösningar till 
kunder

Fyra olika elbilar
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Move About – Bolag och affärsidé forts.

Move About

Intäkter & affärsmodell 
Move Abouts intäkter härrör från två källor: dels tar bolaget en avgift baserat 
på nyttjandegrad, dels genom en medlemsavgift som användare betalar varje 
månad. Den tidigare är rörlig och beror på vilken dag och hur länge tjänsten 
nyttjas. Det finns flera typer av betalningsplaner för kunder: timvis, per halvdag 
eller för en helg. Därutöver erbjuds företagsanvändare att abonnera egna 
bilar och parkera fordonet på valfri plats. Det medför ett högre månadspris. 
Den andra intäktsströmmen, medlemsavgiften, uppgår till 99 kronor per 
månad. Move About bör klassificeras som ett MaaS-bolag (”Mobility as a 
Service”). Affärsmodellen medför återkommande och förutsägbara intäkter, 
och skalmöjligheterna är höga givet att Move Abouts teknologi är utvecklad.  
Nedan illustreras intäkter och EBITDA; det fjärde kvartalets kostnadsökning 
hänförs till engångsposter relaterade till bolagets börsnotering.

Källa: Mangold Insight

Volymer och beläggningsgrad
Beläggningsgraden per fordon är ett viktigt nyckeltal att följa då högre 
beläggningsgrad ger bättre förutsättningar för lönsamhet. Givet att den 
genomsnittliga leasingkostnaden för Tesla Model S i Sverige är cirka 9 700 
kronor per månad, och att Move About tar 295 kronor per timme, krävs 33 
timmar på en månad för att nå break-even. Vid en uppskattad leasingkostnad 
för Move Abouts icke-premiumfordon om mellan 5 000 och 7 000 kronor 
blir möjligheten till break-even än högre. Noteras bör att vi inte har räknat 
in indirekta kostnader och inte heller andra intäkter såsom medlemsavgifter. 
Nedanstående tabell är ett illustrativt räkneexempel.

MOVE ABOUT – BREAKEVEN

KPI

Genomsnittlig leasingkostnad/månad (Sek) 9 771

Timpris Tesla (Sek) 295

Timmar som krävs för breakeven (st) 33
Källa: Mangold Insight, Leaseplan.se, Biloffert.se, Statsskuld.se

Två intäktsströmmar

Krävs cirka 33 uthyrda timmar 
för break-even för Teslabilarna
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Move About – Bolag och affärsidé forts.

Move About

Kunder
Move About är verksamt på den svenska, norska och tyska marknaden. 
Bolaget har kommunicerat att de har expansionsplaner till Europa. Move 
About har tre kundgrupper: privatpersoner, kommuner, och företag. Under 
slutet av 2021 hade bolaget en kundbas om 58 500 registrerade medlemmar. 
Tillväxten är hög; mellan det fjärde kvartalet 2020 och 2021 ökade 
kundbasen med 46 procent. Privatpersoner var drivande och växte med 64 
procent. Företagskunder utgör det största segmentet och stod för nästan 
80 procent av bolagets intäkter år 2019, vilket enligt bolaget hänförs till de 
skräddarsydda lösningar som erbjuds. Därutöver ingår bolaget kontinuerligt 
partnerskap med kunder såsom Halden Kommun, Microsoft, Skanska och 
Balder, Den Norske Bank, Rise, Karlskrona Kommun, med flera för att förädla 
relationen med företagen. 

Move About har också integrerat sin tjänst med den norska applikationen 
“Entur” som är en statligt ägd kommunaltrafikstjänst, vilket innebär en ökad 
exponering mot Enturs användare. Vi ser positivt på att liknande samarbeten 
ingås med offentliga aktörer vilket ökar varumärkesexponeringen mot 
potentiella kunder. 

Källa: Mangold Insight

Kundbasen växte med 46 
procent
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Move About – Bolag och affärsidé forts.

Move About

Står ut mot befintliga aktörer
Move Abouts konkurrenter omfattas övergripande av bolag som erbjuder 
bildelningstjänster. En distinktion på marknaden är huruvida man erbjuder 
en platsbaserad eller flödesbaserad modell. Den tidigare innebär att den 
intressent som använder tjänsten återlämnar fordonet där det initialt stod 
parkerat snarare än att, som i den flödesbaserade modellen, bilen hyrs och 
ställs på valfri parkeringsplats efter användning. Move About nyttjar en 
platsbaserad modell vilket medför två fördelar: det är ett av de mest tillförlitliga 
sätten att spåra fordonen utan nyttjandet av komplexa spårningssystem, vilket 
sänker de löpande kostnaderna relaterat till detta. Därutöver möjliggör den 
platsbaserade modellen att Move About kan välja att fordon ska återlämnas 
till en laddstation, vilket effektiviserar nyttjandegraden av flottan då elbilarna 
kan laddas vid inaktivitet.

Konkurrenter
Move Abouts konkurrenter inom segmentet bildelning omfattas primärt 
av GreenMobility, OurGreenCar, Kinto Share, Hyre och M. Därutöver 
kan bolaget jämföras med biluthyrningsbolaget Hertz som också har en 
platsbaserad affärsmodell. 

MOVE ABOUT – JÄMFÖRELSE NORDISKA PEERS

Bolag Marknad Användare (st) Fordonsflotta (st) Nettoomsättning (Tsek) Period

GreenMobility SE, DK, FI, BE & TYS 150 000 1 100* 86 704 2021

OurGreenCar SE n.a. n.a. 3 123 2020

Kinto Share SE & DK n.a. n.a. 1 058 2020

Hyre NO n.a. 1 128* n.a. n.a.

M SE 150 000 544* n.a. n.a.

Move About SE, NO & TYS 58 500 730+ 51 428 2021

Källa: Mangold Insight, Allabolag.se

*inkluderar även motorfordon

Platsbaserad lösning

Få renodlade börsnoterade 
peers
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Genomsnittlig CAGR om 26 
procent

Personbilar driver utvecklingen

Fler folk i städer ökar 
efterfrågan

Hög tillväxt stundar
Move About verkar på Mobility as a Service (MaaS)-marknaden. Den 
årliga tillväxten (CAGR) väntas uppgå till 28,5 procent per år mellan 2019 
och 2027 enligt informationstjänsterna Statista, och 23,2 procent enligt 
informationstjänsten Businesswire. Det innebär ett marknadsvärde inom 
intervallet 280 till 296 miljarder dollar 2027. Tillväxten drivs av fler initiativ för 
smarta städer, ökande användning av on-demand mobilitetstjänster, behovet 
av att minska CO2-utsläpp, förbättrad 4G/5G-infrastruktur samt en ökande 
smartphone-penetration enligt informationstjänsten Marketsandmarkets.

Källa: Mangold Insight, Statista, Businesswire

MaaS-marknaden kan brytas ned i flera segment, exempelvis bildelning, 
självkörande bilar, taxitjänster, cykeldelning, elsparkscykeldelning och 
bussdelning. Baserat på fordonstyp beräknas personbilssegmentet uppvisa 
högst tillväxt fram till 2027, tack vare den växande produktkonsumtionen och 
konkurrensen mellan leverantörer på marknaden enligt informationstjänsten 
Marketsandmarkets. Fyrhjulssegmentet, dit personbilar tillhör, prognostiseras 
störst marknadsandel under prognosperioden. Marknadsandelen för 
batteridrivna elfordon och laddhybrider som andel av alla personbilar 
förväntas uppgå till mellan 5 och 10 procent i EU år 2030 enligt European 
Automobile Manufacturers Association (ACEA). Även premiumbilar är 
tillgängliga inom denna marknad, vilket för många inte hade varit en möjlighet 
annars. Move Abouts fordonsflotta inkluderar bland annat Tesla, vilket väntas 
attrahera kunder som är intresserade av lyxigare fordonsalternativ.

Urbanisering ger bränsle
Urbaniseringstrenden är global; 2050 spås två tredjedelar av världens 
befolkning bo i städer enligt datatjänsten Ourworldindata. I Norge bor drygt 
82 procent av befolkning i städer enligt Norges Statistiska Centralbyrå, en 
siffra som är något högre i Sverige enligt Statistiska centralbyrån. Skiftet mot 
fler människor på mindre yta gynnar bildelningsföretag som Move About.

Move About

Move About– Marknad
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Fler bilar - en utveckling som 
gynnar Move About

Mycket uppsida att hämta i 
Sverige

Penetrationsgraden ökar

Har 25 procent av marknaden

Befintliga marknader
Move Abouts marknader (Sverige, Norge och Tyskland) uppvisar utveckling 
som stödjer ett skifte mot mer bildelning. Exempelvis har antalet personbilar i 
trafik ökat i samtliga länder. Det i sin tur ökar trafikproblem och utsläpp, varför 
efterfrågan på bilpooler med minimala utsläpp, likt Move Abouts, väntas öka. 
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Källa: Mangold Insight, SCB, SSB, Statista

I Sverige finns bilpooler på 50 orter; samtidigt utgjorde bilpoolsbilar endast 
0,1 procent av den totala andelen bilar år 2019 enligt Trafikverket. Mellan 
2011 och 2018 ökade antalet bokningar i bilpooler med 21,7 procent per år 
enligt programvaruföretaget Miljöbarometern. Sverige har ambitiösa planer 
för att göra bilpooler mer hållbara; 2030 ska mer än hälften av bilpoolsfordon 
utgöras av elfordon enligt konsultbolaget Deloitte. Det finns mycket uppsida 
att hämta på den svenska bilpoolsmarknaden.

Den norska bildelningsmarknaden drivs primärt av konsumenters vilja 
att minska sitt klimatavtryck samt att det lönar sig ekonomiskt enligt en 
undersökning från myndigheten Statens vegvesen. Landets infrastruktur för 
elfordon är mycket utvecklad, och alla fordon som köps in av kommuner i 
Norge måste vara elfordon, vilket gynnar Move About. 

Tyskland är Europas största marknad för bilpooler enligt Deloitte. Landet 
hade cirka 2,3 miljoner registrerade bilpoolsanvändare i början av 2020 enligt 
den svenska regeringen, och över 26 000 fordon enligt informationstjänsten 
Statista. Penetrationsgraden för bildelningstjänster väntas uppgå till 3,8 
procent 2025 (2,8 procent 2020) enligt betalningstjänsten Ecommpay. 
Move Abouts närvaro i landet inleddes genom förvärvet av det tyska 
elbilpoolsbolaget Mobileeee. Bolagets flotta uppgick till över 200 elbilar 
i slutet av det tredje kvartalet 2021, och Tyskland står för 25 procent av 
bildelningsmarknaden i Europa enligt Move About. De största platsbaserade 
spelarna i Tyskland innefattar bland andra Share Now, Sixt Share, We Share, 
Stadtmobil, Cambio och TeilAuto. Mangold bedömer att Move About 
successivt kommer att öka intäkterna från Tyskland tack vare Mobileeees 
starka position i landet parallellt med att efterfrågan för elbilspooler ökar.

Move About

Move About – Marknad forts.
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Move About – Prognoser

Kan nå lönsamhet snabbare än 
prognos

Bruttomarginal om 65 procent 
2022

Växer snabbare än marknaden
Move About har som ambition att växa med 40 procent årligen mellan 2022 
och 2025, dels organiskt, dels genom förvärv. Den totala tillväxten mellan 
2020 och 2021 uppgick till 94 procent. Mangold räknar med att Move About 
växer med 28 procent organiskt mellan 2021 och 2022. Därefter minskar 
tillväxten med 1 procent per år för att sedan normaliseras och motsvara 
marknadens tillväxt (se sidan 7). Bolaget meddelade i sin senaste rapport 
att Sverigeverksamheten är lönsam medan Norge inte är det. Mobileeee 
redovisade EBIT om -1,2 miljoner kronor för de första nio månaderna 
2021. Det finns alltså goda möjligheter till att Move About överträffar våra 
prognoser och att lönsamhet uppnås redan innan 2025. 

MOVE ABOUT – PROGNOS INTÄKTER

Msek 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

Nettoomsättning 51,4 65,6 82,9 104,1 129,6 160,3 198,3

Tillväxt YoY (%) 28% 27% 26% 25% 24% 23%

EBITDA -29,2 -21,5 -12,5 -0,7 14,4 33,4 58,1

Källa: Mangold Insight

Skalbar affärsmodell höjer marginal
För att få fram Move Abouts bruttomarginal 2022 använder vi oss av dels ett 
historiskt snitt, dels ett snitt från börsnoterade konkurrenter på den nordiska 
och tyska marknaden. Det ger en bruttomarginal om 54 procent vilket är 
lägre än Move Abouts siffror ur ett historiskt perspektiv. Vid exkludering 
av GreenMobility blir bruttomarginalen 73 procent. Vi tillämpar därför en 
bruttomarginal om 65 procent för 2022 vilket blir mittenvärdet av de två 
snitten. Därefter ökar marginalen med en (1) procent per år till följd av att 
Move About väntas dra nytta av skalbarheten i sin affärsmodell och teknologi.

MOVE ABOUT – BRUTTOMARGINAL 

Bruttomarginal (%) Snitt (%)

Move About ('20) 80%

Move About ('21) 62%

GreenMobility (H1 '21) 11%

Sixt ('20) 78%

Snitt 58%

Snitt (exklusive GreenMobility) 73%

Bruttomarginal 2022 65%
Källa: Mangold Insight
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Move About – Prognoser forts.

Externa kostnader ökar med tre 
procent per år

Två nya anställda per år

Stabil finansiell position

Övriga kostnader
Övriga externa kostnader uppgick till 46 procent av försäljningen 2021; 
siffran är relativt det historiska snittet hög, och hänförs bland annat till 
bolagets börsnotering samt förvärvet av Mobileeee. Kostnadsposten är viktig  
framöver då den till mångt och mycket består av marknadsföring, vilket ökar 
chansen till försäljning. Vi räknar med att övriga externa kostnader ökar med 
3 procent per år från och med 2021. 

Mangold räknar med att Move Abouts personalstyrka växer med två (2) 
personer per år. Siffran blir med högsta sannolikhet större givet att bolaget 
vill växa genom förvärv. Lönekostnaden per anställd ökar med två procent 
per år vilket reflekterar inflationen. Avskrivningarna uppgår till 10 procent 
per år. 

Finansiering
Move About köper ej sina elfordon utan hyr (leasar) dem, vilket gör att capex 
relaterat till elfordonsflottan hålls i schack. Mangold räknar med att Move 
About gör investeringar om 1 000 000 kronor per år. Det är ungefär i paritet 
med det historiska snittet, och ska ge understöd för bolagets tillväxt. 

Move Abouts kassa uppgick till cirka 5,8 miljoner kronor vid 2021 års slut. 
Under 2022 har bolagets rörelsekapital stärkts av börsnoteringen som 
genomfördes genom aktier och teckningsoptioner (“TO1”). Noteringen 
innebar ett kapitaltillskott om cirka 45 miljoner kronor och bolagets finansiell 
position bedöms stabil. Nedanstående cirkeldiagram visar på bolagets strategi 
i samband med det kapital som erhölls vid noteringen. 

Källa: Mangold Insight

30%
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Återbetalning av lån

Förvärv i Europa
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Få renodlade konkurrenter

EV/S-snitt om 12,2 för 
onoterade peers

Move About

Relativ värdering
Move About har endast en nordisk börsnoterad konkurrent: GreenMobility. 
Därmed inkluderar vi även amerikanska HyreCar i nedanstående värderingen 
för att göra jämförelsen mer omfattande. 

MOVE ABOUT – NOTERADE PEERS

Börsvärde (Msek) P/S EV/S EV/EBITDA 

GreenMobility 601 5,3 6,8 neg

HyreCar 346 1,0 0,6 neg

Snitt 474 3,1 3,7 n.a.

Move About 97 2,4 2,5* neg
Källa: Mangold Insight, Yahoo Finance, Börsdata, Factset

*exkluderar Mobileeee

Move About är relativt billigt sett till P/S-och EV/S-multipeln för de peers 
som vi har lyft fram i ovanstående tabell. 

Stort kapitalmarknadsintresse
Aktiviteten på den onoterade marknaden för bildelningsbolag är hög. I 
nedanstående tabell presenterar vi en överblick över finansieringsrundor 
samt, i den mån det finns data, en värdering (EV/S) på onoterade peers i 
Europa. Enligt våra beräkningar handlas Move Abouts onoterade peers till  
EV/S 12,2, vilket är väsentligt mycket högre än bolagets nuvarande värdering 
om cirka 2,5. Noteras bör att siffrorna innehåller mycket osäkerhet och att 
de bygger på begränsad informationstillgänglighet. Tabellen nedan syftar till 
att illustrera intresset från kapitalmarknaden som indikerar en framtidstro för 
företag inom samma sektor som Move About. 

MOVE ABOUT – ONOTERADE PEERS

Bolag Marknad Senaste finansiering Datum EV S EV/S

Getaround Globalt $140M okt-20 $1,7B* n.a. n.a.

Bla Bla Car** Globalt $115M apr-21 €1,8B €100M 18,0

Turo Globalt $30M feb-20 $1,2B* $150M 8,0

SnappCar Europa €8M sep-19 $56M $5.8M 9,7

GoMore Europa €5M apr-21 $80M $6M 13,3

ShareNow Europa n.a. n.a. n.a. $95,7M n.a.

Källa: Mangold Insight, Yahoo Finance, Zoominfo, Crunchbase

*Senaste värderingen är från 2019 **försäljning från 2018

Move About – Värdering
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Uppsida om 110 procent

Prisintervall mellan 2,55 och 
18,17 kronor per aktie

Move About

Uppsida i aktien
Mangold har valt att värdera Move About med en DCF-modell. 
Avkastningskravet i modellen sätts till 12 procent, vilket är högre än det som 
rekommenderas i PWC:s riskpremiestudie från 2021 om 6,7 procent med 
tillhörande småbolagstillägg om 4,2 procent. Vi tar således höjd för den risk 
som finns då bolaget fortfarande befinner sig i en tidig tillväxtfas. Baserat 
på dessa estimat ges en riktkurs per aktie om 8,60 kronor, motsvarande en 
uppsida om cirka 110  procent. För att uppnå riktkursen krävs att Move About 
växer enligt våra prognoser och kan nyttja skalbarheten i sin affärsmodell.

MOVE ABOUT – DCF-VÄRDERING

(Msek) 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P

EBIT -35 925 -24 894 -11 389 5 136 25 442 51 161

Fritt kassaflöde -23 595 -14 098 -2 497 12 056 26 360 44 960

Terminalvärde 499 553

Antaganden Avkkrav Tillväxt Skatt 

12% 3% 21%

Riktkurs

Enterprise value 296 028

Equity value 173 188

Riktkurs per aktie (kr) 8,60
Källa: Mangold Insight

Känslighetsanalys
Avkastningskravet påverkar värderingen i stor utsträckning. Om 
 avkastningskravet höjs till 14 procent minskar vårt DCF-värde till 5,19  kronor 
per aktie. Även försäljningen påverkar värderingen. Om försäljningen ökar 
med 10  procent (allt annat lika) gentemot vårt basscenario höjs värdet per 
 aktie till 11,82  kronor. Skulle försäljningen i stället minska med 10 procent 
 minskar det värdet till 5,30 kronor per aktie. Det medför uppsida på 197 
 respektive 36 procent.

MOVE ABOUT – KÄNSLIGHETSANALYS  

 Försäljning  

   Kostnad för kapital (WACC)     Bear (0,9X)     Base (X)     Bull (1,1X)   

10%  9,79  13,93  18,17 

12%  5,30  8,60  11,82 

14%  2,55  5,19  7,83 

Källa: Mangold Insight

Move About – Värdering forts.
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Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot
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Move About – SWOT

– Konkurrens från mer kapitalstarka aktörer

- Brist på halvledare och därmed leveransen 
av elbilar

- Ökad efterfrågan på samtliga marknader

- Pionjär inom elbilspooler

- Beroende av stora volymer

- Ej lönsamt

- Hybridmodell ger flera intäktsströmmar

- Stort fordonsutbud med premiumalternativ 
lockar fler kunder

- Erfaret team
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Ledning
Olof Jonasson, vd och styrelsemedlem. Han har över 20 års erfarenhet 
som portföljförvaltare för nordiska och globala aktier på bland annat Första 
AP-fonden som aktiechef. Olof Jonasson har en civilekonomexamen från 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Magnus Bergan, CFO. Han har tidigare erfarenhet som redovisningschef i 
24sevenoffice och NRC Norge, samt som revisor på Deloitte. Magnus Bergan 
har en civilekonomexamen med inriktning finans från Bodø Business School.

Erik Nordenfelt, CTO. Han har tidigare erfarenhet från Pilotfish, som senare 
köptes upp av Move About, varvid han fick rollen som CTO. Erik Nordenfelt 
har en magisterexamen i datavetenskap från Chalmers tekniska högskola.

Jarle Frøshaug, Senior rådgivare och medgrundare. Han har grundat 
flera IT-företag inom mjukvaruutveckling, IT-drift och molntjänster. 
Jarle har erfarenhet från projektledning, specifikation, utveckling och 
kvalitetsarbete inom områden som satellitkommunikation till administrativa 
system och produktionsledningssystem i fabriker. Jarle Frøshaug har en 
universitetsexamen i informationsteknologi och utveckling från Universitetet 
i Østfold.

Move About

Move About – Appendix
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Styrelse
Morten Wiese, Styrelseordförande. Han är entreprenör med över 25 
års internationell erfarenhet som vd och styrelseordförande i ett antal 
tillväxtbolag i flera sektorer. Han var tidigare vd för Electronic Tracking 
Systems och tidigare chef för affärsutveckling på DEFA. Morten Wiese har 
en marknadsföringsexamen vid Norwegian Graduate School of Marketing i 
Oslo samt en examen i sociologi vid universitetet i Oslo.

Jessica Sparrfeldt, Styrelsemedlem. Hon har tidigare erfarenhet som 
nordisk chef för Corporates på Collector Bank, nordisk chef för Business 
Finance på Avida Finans och försäljning- och produktutvecklingschef 
på Marginalen Bank. Hon har även varit styrelseordförande för Avida 
Inkasso Norge. Jessica Sparrfeldt har en DIHM-examen från IHM Business 
School, projektledningscertifikat från George Washington University och 
ekonomiutbildning vid FEI-institutet.

Bjørn E. A. Hviding, Styrelsemedlem och medgrundare. Han har tidigare haft 
positioner inom DNVGL och Manpower samt erfarenhet från tillväxtföretag 
inom IT-sektorn. Bjørn E. A. Hviding har en examen i organisationsvetenskap 
från universitetet i Bergen och har en executive tilläggsutbildning i Quality 
Management and People Leadership från DNV och INSEAD.

Reidar Langmo, Styrelsemedlem. Han har en bred industriell bakgrund både 
från olje- och gasindustrin och de senaste 30 åren har hans huvudområde 
innefattat förnybar energi och clean-tech. Han har grundat och varit 
involverad i flera clean tech start-ups, både operativt och finansiellt. Reidar 
Langmo har en MSc från Norges naturvetenskapliga universitet, NTNU.

Move About

Move About – Appendix
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Balansräkning (Tsek) 2020 2021* 2022P 2023P 2024P 2025P

 Tillgångar  

 Kassa och bank 981 5 851 55 920 72 961 66 604 74 799

 Kundfordringar  6 870 21 457 7 186 9 090 11 408 14 203

 Lager  214 862 629 773 941 1 136

 Anläggningstillgångar  16 650 105 860 82 697 71 292 61 599 53 359

 Totalt tillgångar  24 715 134 030 146 432 154 116 140 551 143 497

 Skulder  

 Leverantörsskulder  24 451 21 879 6 288 7 727 9 412 11 362

 Skulder  8 880 106 812 128 691 128 691 128 691 128 691

 Totalt skulder  33 331 128 691 134 979 136 418 138 103 140 053

 Eget kapital  

 Bundet eget kapital  -8 616 503 46 403 81 403 81 403 81 403

 Fritt eget kapital  0 4 836 -34 950 -63 704 -78 954 -77 959

 Totalt eget kapital  -8 616 5 339 11 453 17 699 2 449 3 444

 Totalt skulder och eget kapital  24 715 134 030 146 432 154 116 140 551 143 497

Källa: Mangold Insight

*inkluderar pro-forma med Mobileeee

Resultaträkning (Tsek) 2020 2021* 2022P 2023P 2024P 2025P

 Nettoomsättning 26 574 51 428 65 570 82 947 104 098 129 602

 Övriga intäkter 3 615 5 714 0 0 0 0

 Kostnad sålda varor  -8 977 -25 190 -22 950 -28 202 -34 352 -41 473

 Bruttovinst  21 212 31 952 42 621 54 745 69 746 88 129

 Bruttomarginal  80% 62% 65% 66% 67% 68%

 Personal kostnader -11 550 -26 832 -28 809 -30 855 -32 970 -35 158

 Övriga kostnader  -9 753 -34 291 -35 320 -36 379 -37 471 -38 595

 Avskrivningar  -9 136 -18 601 -14 417 -12 405 -10 694 -9 240

 Rörelseresultat  -9 227 -47 772 -35 925 -24 894 -11 389 5 136

 Räntenetto  663 2 986 3 861 3 861 3 861 3 861

 Vinst efter finansnetto  -9 890 -50 758 -39 786 -28 754 -15 250 1 276

 Skatter  0 0 0 0 0 -281

 Nettovinst  -9 890 -50 758 -39 786 -28 754 -15 250 995

Källa: Mangold Insight

Move About

Move About – Resultat & balansräkning
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Disclaimer

Move About

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. 
Vid fullgörandet av sådana uppdrag kan Mangold i eget namn behöva utföra transaktioner med bolagets aktie eller 
relaterade instrument, till exempel om Mangold har uppdrag som likviditetsgarant. Mangold har riktlinjer för hanter-
ing av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instrument.

Mangold äger aktier i Move About såsom för eget lager.  
Mangold äger aktier i Move About genom uppdrag såsom likviditetsgarant.
Mangold äger aktier i Move About. 
Mangolds analytiker äger inte aktier i Move About.
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  


