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Rapp tillväxt för apputveckling
Mangold tar upp bevakning av apputvecklingsbolaget Appspotr med 
rekommendationen Köp och en riktkurs på 1,00 krona per aktie på 12
månaders sikt. Bolaget har utvecklat en plattform där användare, främst
företagochorganisationer,enkeltochpåegetbevågkanskräddarsyappar
försinverksamhet.Efterfråganpådenhärtypenavtjänsterväxerfortitakt
meddendigitalautvecklingen,samtidigtsombådekostnadenochbristenpå
programmerare ökar.Mangold tror attAppspotr, som en liten aktör på en
kraftigtväxandeinternationellmarknad,kanhapotentialförtillväxtgenomen
affärsmodellsomskiljersigfrånkonkurrenternaochmednyaunikafunktioner
isinprodukt.

Marknad tar fart
Denglobalamarknadenfördenhärtypenavapputveckling,såkallladelow-
codeplattformar,beräknasattårligenväxamed43procenttill45,5miljarder
dollar2025enligtResearchAndMarkets.Ävenomstörrelow-codebolagvis-
arpåmarknadenspotentialfinnsdet fåkonkurrenter i sammastorlek som
Appspotr,vilketävengördettillettpotentielltuppköpsobjekt.Appspotrska
växapåmarknadengenomatttillämpaenlicensmodellbaseratpåantalappar,
medankonkurrentertarbetaltperanvändare.MangoldbedömerattAppspotr
kommerattkunnaväxamed55procentisnittperårunderperioden2020-
2025.

Uppsida i aktien
MangoldharanväntsigavenDCF-modellförattvärderaAppspotr.Viräknar
medattförsäljningstillväxtenkommerattvara142procentunder2021för
att sedan gradvis avta då bolaget etablerat en återkommande kundgrupp.
Bolagetväntasvisavinst2023.EnligtvårDCF-modellfårvienriktkursper
aktiepå1,00krona.Detresulterarienuppsidapåöver180procent.

Nyckeltal

 2019  2020P  2021P  2022P  2023P 

Försäljning(tkr) 893911201271514561462263

EBIT(tkr) -12015 -11028 -9675 -2680 8746

Vinstföreskatt(tkr) -13265 -11723 -10370 -3375 8051

EPS,justerad(kr) -0,11 -0,10 -0,09 -0,03 0,05

EV/Försäljning 7,5 6,0 2,5 1,5 1,1

EV/EBITDA neg neg neg neg 6,8

EV/EBIT neg neg neg neg 7,7

P/E neg neg neg neg 5,5

Information

Rek/Riktkurs(kr) Köp1,00

Risk Hög

Kurs(kr) 0,37

Börsvärde(Mkr) 44

Antalaktier(Miljoner) 121,3

Freefloat 94%

Ticker APTR

Nästarapport 2020-10-16

Hemsida www.appspotr.com

Analytiker FiaAndersson

Kursutveckling

1m 3m 12m

APTR 4,3 -23,8 12,6

OMXSPI 3,2 13,4 12,6

Ägarstruktur   Antal aktier       Andel, %

AvanzaPension 23263617 19,8%

NorthernCapsekVentures 7073850 5,8%

NordnetPensionsförsäkring 6814901 5,6%

PensionFutur 5000000 4,1%

HPCSalesCompany 3684783 3,0%

Cocolabel 3250000 2,9%

Novel Unicorn 2689538 2,2%

JanSjöblom 2530247 2,1%

Totalt 121 333 326 100,0%
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Appspotr-Investmentcase

Riktkurs 1 krona

65 procent av all  apputveckling 
kommer ske på low-code 
plattformar2024

Majoriteten saknar 
 kodnings kunskaper

Enanvändarvänligplattformmed
unikafunktioner

Enaffärsmodellsominnebärårligt
återkommande intäkter

DCF värdering indikerar uppsida

Rapp tillväxt för apputveckling
Mangold inleder bevakning av Appspotr med rekommendationen Köp och
en riktkurspå1,00kronaper aktiepå12månaders sikt.Detta resulterar i en
potentielluppsidapådrygt180procent.MangoldsbedömningärattAppspotr-
aktienkommerattstigaitaktmedattförsäljningenökar.

Marknad med stor potential 
Marknaden för apputvecklingsplattformar somkananvändasutannågra större
tekniskakunskaperbeståravettfåtalaktörer.Marknadenväntasväxamed43
procentårligenförattnåettvärdeav46,2miljarderdollar2023.EnligtGartner
Researchkommer65procentavallapputvecklingattutföraspådessatyperav
plattformar 2024. LyckasAppspotr uppvisa kundnyttan av deras plattform ser
Mangoldstorpotential.

Behov av en demokratiserad apputveckling
Majoritetenavnuvarandeapputvecklingsplattformarkräverteknisktkunnandei
formavavanceradekodningskunskaperochdärmedhardeflestaintemöjlighet
attskapaappar.Genomatterbjudaenplattformdäranvändarenkanskapamobila
apparutanstörreförkunskaper inomkodningbreddarAppspotrmålgruppenav
apputvecklare.

En komplex men ändå användarvänlig plattform
Appspotrtillhandahållerenflexibelochanvändarvänligplattformsom låteran-
vändarenvara kreativ och skapa appar för bådemobil ochwebb. Flöden och
designkanenkeltändrasochjusterasnärochhurmansjälvvill.Plattformenhar
ävenfunktionersom intekonkurrenterhar,blandannatgårdetattskapaolika
behörigheterförolikaanvändare,vilketgörattenappkanseannorlundautoch
nyttjastillolikasakerberoendepåvemsomloggarin.

En affärsmodell som skiljer sig från normen
Appspotrharvaltenmodellsombyggerpåårligtåterkommandeintäkter.Fördelen
med förutsägbara och återkommande intäkter är attdennamodell bidrarmed
enstabilkundbasmedlojalitetmotbolaget.Konkurrentertarvanligenbetaltper 
användareiappensombyggs. Dennaaffärsmodellinnebärhögamånadskostnader
för kunden om en app har en stor mängd användare. Appspotrs prissättning
fungerarsomenprenumerationdärmanharrättentillattbyggaettavtalatantal
appar.Såledestasingenavgiftutförantalanvändaresomutnyttjarapparnasom
byggs.

DCF värdering visar på uppsida
MangoldharanväntsigavDCF-värderingav Appspotrochettavkastningskravpå
14procent.Detgerettvärdeperaktiepå1,00kronormedenuppsidapådrygt
180procent.Viserengodchansattbolagetkommerattökasinförsäljningoch
påbörjasintillväxtfas2021.
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Appspotr-Ombolaget

Förenklarochdemokratiserar
apputveckling

Low-codeplattformsom
funkar för alla nivåer av 
 programeringskunskaper

Senaste versionen av Appspotr är 
rikpåfunktioner

Förvärvavsäljorganisation

Strategiskaintegrationerföratt
breddatillgängligaaffärssystem
ochnånyakunder

Bolaget i korthet
Appspotr är ett teknikbolag som erbjuder en plattform för apputveckling.
Bolaget har som uttalad vision att förenkla och demokratisera apputveckling.
Målsättningenärattblienledandeinternationellaktörpådenglobalamarknaden
förapputvecklingsplattformar.Appspoträrsedan2016noteratpåSpotlightStock
Market. Bolaget grundades2006 av nuvarandevdPatricBottneoch styrelse-
ledamotenJimNilsson.Deinledandeårenvarverksamhetenkoncentreradkring
utvecklingen av appar för avläsning av streckkoder. Flertalet butiker använde
bolagets tjänst och började samtidigt uttrycka ett intresse för att ha en egen
app.DessadiskussionerinspireradeutvecklingenavtjänstenAppspotrsomnuär
bolagetskärnverksamhet.

Verksamheten
Appspotrs tjänst är en low-code plattform som tillåter användare att skapa
apparsnabbtutantidigareerfarenheterinomkodning.Påsåsättvändersiglow-
codeplattformartillkundersomärväldigtolikaisinnivåavteknisktkunnande.
Iena hörnetfinnssmå företagmedpersonalutankodningskunskaper somser
möjlighetenatt lösaettproblemmedhjälpavenapp. Idetandrahörnetfinns
IT-avdelningarsomharteknisktkunnandemensomserfördelenmedenkelheten
och snabbheten i att använda en low-code plattform.Den förhållandevis låga
kostnaden och snabba processen tillåter företag att bygga interna appar för
specifikaanvändningsområden.

Sedan den första versionen av Appspotr släpptes 2012 har utvecklingen av
plattformen fortsatt. Den senaste versionen, Appspotr 3 lanserades under
2019 och erbjuder en flexibel och användarvänlig plattform som samtidigt är
rik på funktioner. Exempel på plattformens flexibilitet är möjligheten att sätta
behörigheter för olika användare, vilket gör att en app kan se annorlunda ut
ochnyttjastillolikasakerberoendepåvemsomloggarin.Fortsättningsvissåär
apparna somskapas kompatiblamedbådeAndroid, iOS (operativsystem) samt
webben.

AppspotrförvärvadeAppsales2018.Appsales,ettbolagsominriktarsigpåförsäljning
avapparskapadepåutvecklingsplattformarfråntredjepart.Dettaförväntasleda
tillbetydandesynergierochstärkaAppspotrsförsäljningsorganisation.Appsales
fungerar även som en återförsäljare på Appspotrs plattform. Appspotr utför
även strategiska integrationer av plattformenmot fler affärssystem. Ett första
integrationsprojekt var tillsammans med mjukvarubolaget Hoodin där bolaget
lanseradeenbranschlösningtilldenoffentligasektorn.Fortsättningsviskommer
systemetatt integrerasmedZapier (ettamerikansktbolagsomsammankopplar
appar)vilket innebärattAppspotr inteenbart kommernåuttillnyaanvändare
utanävenfåtillgångtilldeaffärssystemsomZapierbesitter.
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Appspotr-Ledningochstyrelse

PatricBottnevarmedoch
grundadebolaget

Carsten Sparr har lång erfarenhet 
inom försäljning

PeterWendeläraktivienrad
bolag

Anders Lissåker har 
 gedigen kompetens inom 
informationsteknologi

GöranWolffharhaftflertalet
ledandepositioner

JimNilssonharöver20års
 erfarenhet av  forskning kring 
mjukvara

Patric Bottne ärVDochmedgrundaretillAppspotr.Hanhartidigarevaritaktiv
inomförsvarsmaktendärhanhaftflertaletolikachefsbefattningarundersina15
åravtjänstgöring.Hanlämnadeförsvarsmaktenisambandmedgrundandetav
Appspotr2006menhardrivitegnabolagsedan1991.

Carsten Sparr är entreprenör och grundare avAppsales med lång erfarenhet
av företagsledande befattningar. Han har varit delaktig i att bygga upp flera
säljorganisationerinomtelekommunikation,ITochmedia.

Organisationenbestårutöverdettaavenadministratör,enproduktionsansvarig,
två supportansvariga samt en som ansvarar för partnerförsäljning. Bolaget har
ävenettteknikteampåsjupersonermenantaletkanpendlauppåtvidbehov.För
tillfällethållerbolagetpåattrekryteraytterligareetttiotalnyamedarbetarevars
fokusfrämstkommerattliggapåförsäljning.

Styrelse
Peter Wendel ärstyrelseordförandeiAppspotrsedan2017.Hanharerfarenhet
avattgrundaochdrivabolagtillexempelEkapAifochGrowthMgmt.Hanhar
storerfarenhetavstyrelsearbeteochäraktivibolagenISABGroup,Axtechoch
Hoodin.

Anders Lissåker har en civilingenjörsexamen från Chalmersmed en bakgrund
inom informationsteknologi. Han har bland annat varit IT-chef på Volvo och
utvecklingschefpåInterIkea.HanärävenoberoendekonsultåtblandandraVol-
voCars.

Göran Wolff harencivilekonomexamenfrånGöteborgsuniversitet.Hanhar30
års erfarenhet från ledande positioner inom industrisektorn som bland annat
ekonomidirektör och controller. Sedan 2012 är han dessutom VD för Misen
Energy.

Jim Nilsson är medgrundare till Appspotr och styrelseledamot sedan 2019.
Han har en PhD från Chalmers och en MBA från Göteborgs Universitet.
Han har grundat flertalet mjukvarubolag och jobbar sedan 2016 som senior
forskningsledare på Nvidia ett amerikanskt mjukvaruföretag som bland annat
utvecklar grafikprocessorer.Sammantagetharhanmerän20årserfarenhetav
utvecklingochforskningkringmjukvara.
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Appspotr-Affärsmodell

SaaSsomaffärsmodell

Försäljning via tre kanaler

Flerövergertraditionella
affärsmodeller

SaaSsomaffärsmodellinnebär
årligt återkommande intäkter

Kostnader tas innan intäkter 
kommer in

Abonnemangsbaserad affärsmodell 
Appspotrskunderutgör företagochorganisationer somvillbyggaappar själva
samtdesomvillköpafärdigaappkoncept.Betalningskerpermånadalternativt
påen årligbasis.Betalningsmodellen skiljer sig från konkurrenter somofta tar
betaltperanvändareiappensombyggs.Appspotrsäljeralltsåinteplattformen
för fritt användande utan kunden abonnerar snarare på den. Denna typ av
affärsmodellgårundernamnetSoftwareasaService(SaaS)ochgenererarårligt
återkommandeintäkter.Affärsmodellenförekommervanligen inomteknikbolag.
Appspotrsförsäljningsstrategibyggerpåattsäljagenomföljandekanaler:

•Direkttillföretagochorganisationer
•TillpartnerssomageraråterförsäljareavAppspotrsapplicenser
• Via integrationer och samarbeten med systemleverantörer och digitala
tjänsteleverantörer

SaaS-modellen
Intresset för att skapa applikationer och tjänster via molnet ökar. Parallellt
meddenna trend sermanen förändring ival avaffärsmodell.Alltfleröverger
traditionellamodellerdärkundengörettengångsköpföralternativaaffärsmodeller
såsomSaaSsomiställetärabonnemangsbaserat.MedenSaaSmodellhanteras
mjukvarancentraltochskaparen/leverantörenansvararfördessuppdateringar.

Fördelar med SaaS
Eftersom leveransmodellen inom SaaS är “one-to-many” kan underhåll
och uppgraderingar ske centralt och rullas ut till samtliga kunder parallellt.
Fortsättningsvis bygger SaaS på återkommande licenskostnader från uthyrning
avmjukvara.Dettaskaparförutsägbaraochåterkommandeintäkter.Utöverdetta
erbjuderSaaSettobegränsatlivstidsvärdeperkunddåkundenbetalarfördenna
service över den tid sommjukvaran utnyttjas. Denna affärsmodell kan därför
byggakundlojalitetmenävenminskakostnaderrelateradetillkundförnyelsesom
uppstårmeddentraditionellaaffärsmodellen.

Utmaningar med SaaS
NackdelenmedSaaSärtajmningenavkostnaderochintäkter.Detmanseräratt
kostnaderförutveckling,marknadsföringochförsäljningskerinnanbolagettagit
uppnågonabonnemangsintäkt.Medandraordharbolagettagitkostnaderföratt
skapaproduktenochskaffakundermendettarlängretidattfåtillbakaintäkterna.
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Appspotr-Marknaden

Marknadenförlow-codeplatt-
formarväntasväxamed43
procent årligen

Gartnerspårhögtillväxtför
 apputveckling

Nordamerika och Asien är 
 centrala regioner

Marknadenförbusiness-to-
businessapplikationerförväntas
nå140miljarderdollar2023

Low-code plattformar spås hög tillväxt
Marknaden för low-code plattformar består av alla plattformar som erbjuder
en flexibel och användarvänlig utvecklingsmiljö istället för en traditionell
programmering som kräver avancerade kodningskunskaper. 2020 uppskattas
den globala marknaden för low-code till 13,2 miljarder dollar. Den siffran
förväntas enligtResearchAndMarketsväxatill45,5miljarderdollar2025vilket
utgör en tillväxt om 43 procent årligen. De höga tillväxtförväntningarna för
dessaplattformarunderstryksytterligareavGartnersResearchsomisinprognos
förutspårattmerän65procentavallapputvecklingkommerattskepådennatyp
avplattformår2024.

Källa:ResearchAndMarkets

Nordamerika väntas vara den största marknaden för low-code plattformar.
Framväxtenavnya teknologier som InternetofThings (IoT)ochmolnbaserade
tjänstersomdatalagringtvingarföretagattanvändamerkomplexaochpålitliga
applikationsplattformar vilket lägger grunden för den trend vi ser. Även om
NordamerikaväntasblidenstörstamarknadensåärdetAsiensomspåshaden
högstatillväxtensomettresultatavstoraIT-investeringariregionen.

Ökad användning av B2B-appar
AnvändningenavB2B-appar(business-to-business)börjadestigakraftigår2018.
Sendessharområdetfortsattuppvisaimponerandetillväxtutannågratendenser
till avtagande.Värdet  för den härmarknaden förväntas öka till 140miljarder
dollarår2023enligtStrategyAnalytics.Denförutspåddatillväxtenväntaskomma
frånenökningavantaletidenmobilaarbetskraftensomberäknasnå1,9miljarder
i2023.
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Appspotr-Marknadenforts

BehovfinnsförB2B-appar

Antal personer med avancerade 
programmerings kunskaper är få

Få konkurrenter i samma storlek 

Störrelow-codebolagvisar
marknadenspotential

Behov driver marknaden
Flera faktorer ligger till grund för ett uppsving i användandet av B2B-appar
och denväxandemarknaden för plattformar av den typ somAppspotr tillhör.
Utbredningen av mobila enheter och smarta telefoner i vår vardag har ökat
signifikantocharbetsplatserbefolkasmerochmeravendigitalgenerationoch
teknisktkunnigaarbetare.Utöverdettasträvarmångabolagefteratteffektivisera
sina organisationer. Exempelvis finns det en ökad efterfrågan från företag på
skräddarsyddaapparsomtillgodoserspecifikabehovförbådeinternochextern
användning.Attbyggasådanalösningarharlängevarittidskrävandeochväldigt
dyrtmentackvareplattformarliktAppspotrblirdennakostnadbetydligtlägre.En
annanfaktorärattmolnbaseradeplattformarökarskalbarheteniapparnasamtatt
högakostnaderfördatalagringochunderhållundviks.

Programmerare en bristvara
Enligt Evans Data Corporation är enbart 23,9 miljoner människor i världen
programmerare.Detinnebärattbaraenbråkdelavvärldensbefolkningbesitter
programmeringskunskaper. Bristen på programmerare kan stanna upp IT-
utvecklingen,vilketkanblienflaskhalsfördigitaliseringen.EntjänstsomAppspotr
kanlindradettaproblem.Tackvareapputvecklingsplattformensanvändarvänliga
natur kan i stort settvem somhelst agera programmerare ochpå så sätt kan
digitaliseringenfortgå.

Konkurrens främst från storbolag
Appspotrharkommuniceratenvisionomattintebaravaradenledandeplattformen
iSverigeutanattävenvaraenglobaltledandespelarepåmarknadenförlow-code
plattformar.Konkurrenterisammastorlekärfåochsällanbörsnoterade.Påden
globalamarknadenkonkurrerarAppspotrmedblandannatMicrosoftPowerApps,
AmazonCodehoneyochGooglesAppsheet.

Detfinnsävenmerrenodladelow-codebolagsomQuickbase,AppianochMendix.
AvdessaärdetendastAppiansomärbörsnoterat.Detbolagetomsattedrygt150
miljonerdollar2019ochharettbörsvärdekring3,5miljarderdollar.Mendixär
intenoteratmendetstoravärdetsomfinnsibolagetblevtydligtnärdetunder
2018köptesuppavSiemensför750miljonerdollar.VärdetpåQuickbaseblev
ocksåtydligtgenomettuppköp,dåVistaEquityPartnersköpteenmajoritetspost
föröverenmiljarddollar.ÄvenomdessabolagärbetydligtstörreänAppspotrså
bedömervidemsomintressantadådevisarpåvilkenenormpotentialmarknaden
fördehärbolagenhar.



Appspotr 8

Appspotr-Prognoser

NyversionavAppspotr

Intäktertarfart2021

Rustad för kommersialisering

Appspotr förväntas öka antalet 
anställda

Kostnader som en del av 
 försäljning förväntas nå sin höjd 
2020-2022

Försäljningen tar fart 2021
Appspotrharännu interedovisatnågra intäkter.Dettaberorpåattversiontvå
avAppspotr inte uppfyllde marknadens önskningar. Således valde bolaget att
vidareutvecklatjänsten.VersiontreavAppspotrvarklar2019.Fokushardärför
legatpåattmarknadsföraochfåutAppspotr3.

APPSPOTR - PROGNOS
2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Intäkter(tkr) 5145 8939 11201 27151 42763 58372 76613 96532

Tillväxt(%) 74% 25% 142% 58% 37% 31% 26%
Källa:MangoldInsight

Mangold räknar med att volymen av återkommande intäkter från Appspotr 3
tarfart2021.Viharutgåttfrånettantagandekringantaletkundersom bolaget 
kommerattkonverterafråndengamlaplattformenmedettpåläggförnyförvärv.
Sedanhar antalet kundermultipliceratsmedengenomsnittlig intäktper kund.
Den genomsnittliga återkommande intäkten per kund är i utgångsläget cirka
2500kronorpermånad.Denkommerattkunnaökastegvis.Uppskattadmedellön
förenapplikationsutvecklareuppgårtill43100kronor.KostnadenförAppspotr
ärdärförlägreäniförhållandetillatthaenanställdprogrammerare.Detäralltså
tillväxten iantaletkundertillsammansmedenhöjd intäktperkundsomdriver
tillväxtenivåraprognoser.
 
Finansiering på plats
Undervåren2020genomfördeAppspotrenföreträdesemissionom27,7miljoner
kronor.Dennatecknadestilltotal100procent.Kapitaletskahuvudsakligengåtill
försäljningsverksamhetenavversiontreavAppspotr.Våruppfattningärattdetta
kapitalskaräckaförattetableraAppspotrpåmarknaden,byggaenstabilkundbas
ochskapatillväxt.

Kostnadsantagande
Prognoser för bolagets personalkostnader har gjorts med en modell baserad
på kostnadenper anställdmultipliceratmedantalet anställda.Vi förväntasoss
attantaletanställdakommerattökatill35styckenår2027frånatthavarit15
stycken2019,ochdetförattbolagetskakunnanådentillväxtviräknarmed.Det
härkommerattledatillhögrepersonalkostnaderiabsolutatal.Personalkostnaden
som en del av försäljning bedömer vi däremot kommer att sjunka under
prognosperioden.

Appspoträrienkommersialiseringsfasochdenstörstadelenavövrigakostnader
kommervarariktadepåattbreddakundantalet.Mangoldharisinprognosantagit
högreövrigakostnadersomendelavförsäljningpå50–60procentidetidigare
prognosåren2020–2022.Därefterförväntasdennasiffraattfallatill25procent
år 2027 då Appspotr har etablerat en återkommande kundgrupp. Trenden är
därför ienlighetmedvadsomkan förväntasutifrånSaaS-modellen. I absoluta
termerkommerövrigakostnaderfortsättaattöka.
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Appspotr-Värdering

Break-even2023

Avkastningskravpå14procent

Värdering påverkas av 
förändringariförsäljningsvolymer

DCF-modell visar uppsida
MangoldharvaltattanvändaenDCFsomvärderingsmodell.Dennavärdering
ärbaseradpåettbasscenariodärAppspotrnårenomsättningpå96miljoner
kronor 2025. Vi bedömer att bolaget når break-even 2023, därefter ser
Mangoldenbetydandelönsamhetsutvecklingsomresulterarienrörelsevinst
pådrygt30miljonerkronor2025.Ivårmodellharvivaltattanvändaossav
ett avkastningskrav på 14 procent. Enligt PWCs riskpremiestudie 2019 låg
marknadsriskpremienfördensvenskaaktiemarknadendetåretpå6,8procent.
Studienföreslårfortsattattläggatillettstorleksrelateratriskpremietillägg.För
bolag av storleken 100 miljoner kronor rekommenderas 4,2 procent, vilket
skulle innebära ett avkastningskrav på 11 procent. Appspotr är fortfarande
väldigttidigtisinkommersialiseringsfasochdärförharvivaltatttahöjdgenom
att justera avkastningskravet uppåtytterligare till 14 procent.DCF-analysen
konkluderarenriktkurspå1kronaperaktie.

Känslighetsanalys 
Enkänslighetsanalysärgenomfördförattbelysahurolikaavkastningskravoch
skillnaderiförsäljningpåverkarvärdetpåaktien.

APPSPOTR - DCF

(tkr) 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

EBIT -11028 -9675 -2680 8746 24874 35646

Skatt 0 0 0 -1771 -5320 -7689

Avskrivningar -1888 -1605 -1364 -1160 -986 -838

Rörelsekapital 1013 2455 4124 5629 7388 9309

Frittkassaflöde -9101 -9512 -2985 6629 18781 26874

Terminalvärde 244305

 

Antagande Avkkrav Tillväxt Skatt

14% 3% 22%

Riktkurs

Enterprisevalue 136665

Equityvalue 124096

Riktkurs per aktie 1,00

Källa:MangoldInsight

APPSPOTR - Känslighetsanalys

Avk krav %  0,75x  Basförsäljning  1,25x 

13% 0,60 1,19 1,78

14% 0,49 1,00 1,55

15% 0,41 0,89 1,37

Källa:MangoldInsight
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Appspotr-SWOT

Styrkor
-Erbjuderenplattformsomsparartidochpengaråt

användarna

-Investeringarredantagnaförplattformen

-Attraktivprismodell

Svagheter 

-Nyochlitenaktörpåmarknadenförapputveckling

-Tidigtikommersialiseringsfasen,betydandeosäkerhet
finnskvar

Möjligheter 

-Kaningåavtalmedflerpartnersochutökadigitala
tjänsteriplattformen

-Störrekonkurrenterläggerökaderesurserpåattutbilda
marknadenomlow-code

-Storinternationellmarknad

-Uppköpsobjekt

Hot 

-Eventuellfelfokuseringpåmålgruppilanseringenav
Appspotr3

-Förändringariregulatoriskakravskullekunnapåverka
bolagetsverksamhet
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Appspotr - Försäljningochtillväxt

Försäljning Tillväxt
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Appspotr - Rörelseresultatochmarginal

Rörelseresultat Rörelsemarginal
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Appspotr - Frittkassaflöde
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Källa:MangoldInsight

Appspotr-Appendix
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Resultaträkningochbalansräkning
Resultaträkning (TKR) 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P

Försäljning 5145 8939 11201 27151 45614 62263 81720

Kostnadsåldavaror -1041 -311 -2240 -5430 -9123 -12453 -16344

 Bruttovinst 4 104 8 628 8 961 21 721 36 491 49 811 65 376

Bruttomarginal 80% 97% 80% 80% 80% 80% 80%

Personalkostnader -10048 -7364 -12500 -13500 -15000 -15000 -15000

Övrigarörelsekostnader -9123 -9116 -5601 -16291 -22807 -24905 -24516

 Avskrivningar -4170 -4164 -1888 -1605 -1364 -1160 -986

 Rörelseresultat  -19 237 -12 015 -11 028 -9 675 -2 680 8 746 24 874

Rörelsemarginal -374% -134% -98% -36% -6% 14% 30%

Finansiellaposternetto -5579 -1250 -695 -695 -695 -695 -695

 Resultat efter finansnetto -24 816 -13 265 -11 723 -10 370 -3 375 8 051 24 180

Skatter 485 -26 0 0 0 -1771 -5320

 Nettoresultat -24 331 -13 290 -11 723 -10 370 -3 375 6 280 18 860

Källa:MangoldInsight

Balansräkning (TKR) 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P

Tillgångar 

Kassaobank 4732 10588 28492 18285 14605 20539 38626

Kundfordringar 948 1102 1381 3347 5624 7676 10075

Anläggningstillgångar 701 701 701 701 701 701 701

Övrigaomsättningstillgångar 14811 12589 10701 9096 7731 6572 5586

Tillgångar totalt 21 192 24 980 41 274 31 429 28 661 35 488 54 988

Skulder 

Leverantörsskulder 704 51 368 893 1500 2047 2687

Skulder totalt  13 320 23 157 23 157 23 157 23 157 23 157 23 157

Eget kapital 219 573 823 823 823 823 823

Bundetegetkapital 5701 13595 41295 41295 41295 41295 41295

Frittegetkapital 1467 -11823 -23546 -33915 -37290 -31011 -12150

Eget kapital totalt  7 168 1 772 17 749 7 380 4 005 10 284 29 145

Skulder och eget kapital totalt  21 192 24 980 41 274 31 429 28 661 35 488 54 988

Källa:MangoldInsight
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MangoldFondkommissionAB(”Mangold”eller”MangoldInsight)erbjuderfinansiellalösningartillföretagochpersonermed
potential,som levereraspåettpersonligtsättmedhögservicenivåochtillgänglighet.Bolagetbedriver idagslägetverk-
samhetinomtvåsegment;i)InvestmentBankingochii)PrivateBanking.MangoldstårunderFinansinspektionenstillsyn
ochbedrivervärdepappersrörelseenligtlagen(2007:528)omvärdepappersmarknaden.MangoldärmedlempåNASDAQ
Stockholm,SpotlightStockMarketochNordicGrowthMarketsamtderivatmedlempåNASDAQStockholm.

DennapublikationharsammanställtsavMangoldInsightiinformationssyfteochskaintesessområdgivning.Innehållethar
grundatspåinformationfrånallmänttillgängligakällorvilkabedömtssomtillförlitliga.Sakinnehålletsriktighetochfullstän-
dighetliksomlämnadeprognoserochrekommendationenkansåledesintegaranteras.MangoldInsightlämnarinteiförväg
utslutsatserochelleromdömenipublikationen.Åsiktersomlämnatsipublikationenäranalytikernsåsiktervidtillfälletför
upprättandetavpublikationenochdessakanändras.Delämnasingenförsäkranomattframtidahändelserkommervarai
enlighetmedåsikterframfördaipublikationen.

Mangoldfrånsägersigalltansvarfördirektellerindirektskadasomkangrundasigpådennapublikation.Placeringarifinan-
siellainstrumentärförenademedekonomiskrisk.Attenplaceringhistoriskthaftengodvärdeutvecklingäringengarantiför
framtiden.Mangoldfrånsägersigdärmedalltansvarföreventuellförlustellerskadaavvadslagdetmåvarasomgrundar
sigpåanvändandetavpublikationen.

Dennapublikationfårintemångfaldigasförannatänpersonligtbruk.Dokumentetfårintespridastillfysiskaellerjuridiska
personersomärmedborgareellerharhemvist iett landdärsådanspridningärotillåtenenligttillämplig lagellerannan
bestämmelse.FörattspridahelaellerdelaravdennapublikationkrävsMangoldsskriftligamedgivande.

Mangoldkangenomförapublikationerpåuppdragav,ochmotenersättningfrån,detbolagsombelysesianalysenalterna-
tivtettemissionsinstitutisambandmedM&A,nyemissionellerennotering.
FörutförandetavdennapublikationkanläsarenutgåfrånattMangolderhållerersättningavbolaget.Detkanävenföreligga
ettuppdragsförhållandeellerrådgivningssituationmellanbolagetochnågonannanavdelninghosMangold.Mangoldhar
riktlinjerförhanteringavintressekonflikterochrestriktionerförnärhandelfårskeifinansiellainstrument.

MangoldsanalytikerägerinteaktieriAppspotr.

MangoldägeraktieriAppspotr.

MangoldharutförttjänsterförBolagetochharerhållitersättningfrånBolagetbaseratpådetta.

MangoldstårunderFinansinspektionenstillsyn.

Disclaimer


