
ESEN esports
Mangold Insight - Bolagsbevakning 2020-05-18

Omstart kan ge lyft 
Mangold tar upp ESEN esports för bolagsbevakning. ESEN esports är verk-
sam inom nordisk esport. Bolaget gör en omstart med en nytillträdd vd och 
förändrad affärsmodell. Bolaget avser att bredda verksamheten med förvärv 
och öka intäkter från sponsorer. Fler event med företag ska även öka intäk-
terna samt att ESEN esports ser möjligheter med produktion inom gaming. 
Med en ny väg framåt ser Mangold förbättrade möjligheter att öka intäkter 
inom esport som vinner allt fler entusiaster och spelare.  

Växande marknad 
Målsättningen för ESEN esports är att bli ett mediahus med esport som nav. 
Intäkter väntas komma från produktion, event, gaming och esports-verksam-
het. Esporten är under tillväxt och väntas öka med 15 procent i snitt per år 
globalt mellan åren 2018-2023. Hittills har bolagets intäkter varit blygsamma 
men Mangold bedömer att förvärv och breddad verksamhet ska bidra till 
ökade intäkter. Under prognosperioden 2020-2025 räknar Mangold med en 
tillväxttakt på 38 procent i snitt per år. 

DCF-värdering visar uppsida
Vägen till lönsamhet kan dröja och vi utesluter inte att bolaget kan komma 
att behöva mer kapital. En pågående nyttjandeperiod av teckningsoptioner 
pågår vilket tillför bolaget kapital. Det ska bidra till uppstart av dess nya verk-
samhet. Mangold har valt att värdera ESEN esports med en DCF-modell. 
Utifrån våra antaganden i ett base case får vi ett motiverat värde på aktien 
på 1,65 kronor, en uppsida på över 100 procent.
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ESEN  eSports OMXSPI

Nyckeltal
2019 2020P 2021P 2022P 2023P

Försäljning (Mkr) 1,4 9,0 12,8 18,4 26,7

EBIT (Mkr) -5,0 -1,8 -0,6 0,3 1,5

Vinst före skatt (Mkr) -5,0 -1,8 -0,7 0,2 1,4

EPS, justerad (kr) -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,1

EV/Försäljning 13,7 2,1 1,5 1,0 0,7

EV/EBITDA neg neg neg 40,3 11,2

EV/EBIT neg neg neg 59,8 12,4

P/E neg neg neg 90,8 13,0

Information

Motiverat värde (kr) 1,65

Risk Hög

Kurs (kr) 0,85

Börsvärde (Mkr) 7,8

Antal aktier (Miljoner) 9,7

Free float 85%

Ticker ESEN

Nästa rapport 2020-08-28

Hemsida esenstudio.com

Analytiker Jan Glevén

Kursutveckling

1m 3m 6m

ESEN -9,1 -20,8 7,9

OMXSPI -1,5 -20,6 -20,1

Ägarstruktur    Antal aktier  Kapital
Joakim Stenberg 726 667 7,5%

Christer Körnbäck 714 477 7,4%

Avanza Pension 399 184 4,1%

Mölna Spars  273 750 2,8%

Ken Heidtmann 192 987 2,0%

Jonas Gåsste 162 089 1,7%

Peter Kornmann 150 000 1,5%

Per Hägerö 143 753 1,5%

Totalt antal aktier 9 693 694 100,0%
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ESEN esports - Bolaget 
Om bolaget
ESEN esports (Electronic Sports Entertainment Nordic) är ett esportsbolag som 
utvecklat verksamhet för turneringar och organiserat spelande. Bolaget har som 
målsättning att skapa ett mediahus med verksamhet inom esport, gaming, event 
och produktionsuppdrag. För att komma i mål med detta avser bolaget genom-
föra förvärv och bredda sin verksamhet. Den befintliga infrastrukturen för esport 
finns och innefattas av en esportarena, eventlokal, studio och TV-produktion. Det 
som bolaget avser tillföra utgörs av samarbeten med föreningar som Spelfrossa och 
förvärvet av Battleriff vilket väntas öka dess abonnemangsbas. Bolaget grundades 
2015 av Joakim Stenberg och Christer Körnbäck. En listning gjordes på Spotlight 
Stockmarket oktober 2017. 

Bolaget har historiskt varit inriktat på att arrangera liveturneringar inom esport. Tur-
neringar har skett med flera populära tävlingsspel, framförallt Counter-Strike men 
även för spel som League of Legends, Overwatch ohc Rainbow Six. Verksamheten 
är sponsordriven varmed ett antal samarbeten har etablerats. Exempel på dessa 
är med Svenska Spel där ett landslag tas fram tillsammans med Svenska esports-
föreningen. ESEN esports utvecklar även en mobil esportarena för svensk e-sport 
tillsammans med Autoexperten. 

Detta har hittills inte lett till någon intäktsökning vilket föranlett en förändrad affärs-
modell som medför breddat utbud, fler ligor och mer fokus på uppdrag och event 
vid sidan av själva turneringsverksamheten. Bolaget gör en nystart med nytillsatt Vd 
samt förvärv med målsättningen att bygga ett mediahus för esport i Norden. 

Ledning och styrelse
ESEN esports drivs av ett fåtal personer med stort intresse för gaming och esport. 
Bolaget har en ny vd, Johan Grape sedan april 2020 som efterträder grundaren 
Joakim Stenberg. Johan Grape har tidigare erfarenhet av esport och har även tidig-
are varit verksam i bolaget. Han har en bakgrund som konsult och marknadsföring 
inom olika IT-bolag som Benq (tillverkar datorkomponenter) och Qpad (tillverkar 
utrustning för spel). 

Som ordförande i bolaget sitter Per Hägerö. Han har en bakgrund som teknisk chef 
på Portwise och Nexus samt varit ordförande i AIK. Erfarenhet finns  även inom en-
treprenörskap. Med i styrelsen sitter även grundarna Christer Körnbäck och Joakim 
Stenberg samt Ulf Björnemark och Mikael Larsson. 

Förvärv ska bygga mediahus för 
esport i Norden 

Svenska Spel finns med bland 
sponsorerna

Johan Grape vill bredda verksam-
heten med fler förvärv 

Ledning och styrelse har gedigen 
bakgrund inom gaming och esport
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Dynamisk affärsmodell
Esporten är under utveckling vilket medför att struktur och affärsmodell ännu inte 
hunnit sätta sig. För ESEN esports (ESEN) var affärsidéen tidigare att generera in-
täkter på turneringar och varumärket King of Nordic. Förhoppningen om att länken 
mellan amatör och professionell nivå inom esport skulle växa har inte utvecklats i 
linje med bolagets önskan. Det är främst de större internationella ligorna och de 
proffesionella lagen som attraherat sponsorer. Med en ny vd ska ESEN bygga upp 
verksamhet kring esport. Tanken är att bredda dess innehåll och låta företag och 
intressenter ta del av den växande esporten inom olika format. Den nya strukturen 
i bolaget kan delas upp i några övergripande olika delar. 

Esport: Bolaget genomför ett förvärv av Battleriff Gaming vars värde ligger i dess 
plattform för esport. En riktad nyemission av 6,5 miljoner aktier till säljarna av Bat-
tleriff genomförs vilket sätter prislappen till runt 4,5 miljoner kronor (räknat på kurs-
en vid annonsering av antalet aktier vid pressrelease 20 mars). Battleriff är främst en 
plattform för digitala kortspel som Hearthstone. Hearthstone har över 100 miljoner 
utövare och tillhör de spel som är mest populära att se på. En turnering, Battleriff 
Pro Legends har lockat de bästa spelarna inom Hearthstone vilken nu ska produc-
eras av ESEN. 

Utöver Battleriff finns även ESENs egna plattform för turneringar som King of Nor-
dics. Turneringen ska fylla gapet mellan amatör och professionell spelare. Detta 
är ett nordiskt mästerskap som fungerar som landskamper mellan länder i spelet 
Counter-Strike. King of Nordic som nyligen genomförde sin 15:e säsong i spelet 
Counter-Strike hade en räckvidd på över 1 400 000 i sin kanal. 

Intäktskällor från plattformen kan även utgöras av white label-turneringar med 
sändning där avsändaren är någon annan än ESEN. Spelare som är knutna till plat-
tformar inom esport kan betala et månadsabonnemang för att komma åt premiu-
minnehåll.  Annan verksamhet utgörs av samarbetspartner däribland raketligan som 
genomför en liga för spelet Rocket Leauge. 

Gaming: ESEN vill utveckla nya programformat inom gaming genom ett samarbete 
med den ideella föreningen Spelfrossa. Programmen ska vara bredare och inte en-
bart esportfokuserade och kunna sändas på Facebook. Syftet är att komma åt den 
digitala generationen och öka intäkter genom annonsering. 

Event: Bolaget vill utöka möjligheten till samarbeten med företag vid olika produkt-
lanseringar. Detta väntas kunna ske på festivaler, mässor och köpcentra. 

Produktionsuppdrag: Bolaget är specialister på livesändningar och har en egen 
studio som kan hyras ut. Det som anordnas är kundturneringar, event och semi-
narier. Bolaget hyr bland annat ut till spelfestivalen Birdie som är Sveriges äldsta. 

Esport - ett ekosystem

Sponsorer viktiga för ESEN 
esports

Förvärv av Battleriff ska ge en 
bättre bas med ökade intäkter

King of Nordic - ett starkt var-
umärke inom nordisk esport 

Plattformen - en bas till intäkter

Gaming blir ny verksamhet i 
bolaget

Event kan växa i takt med ökad 
popularitet

Esen har lång erfarenhet av pro-
duktioner inom esport

ESEN esports - Verksamhet
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Esportens ekosystem består av team, spel, ligor och turneringar samt plattformar 
och fans. Bakom spelen står utvecklare och förläggare. Företag sponsrar ligor och 
turneringar för att få en marknadföringskanal. Investerare är också en del av detta 
system som bidrar till att esport-marknaden växer. Esportmarknaden väntas vara 
värd drygt en 1 miljard dollar 2020. Tillväxttakten väntas ligga på runt 15 procent i 
snitt mellan 2018-2023 då intäkter väntas uppgå till 1,6 miljarder dollar enligt New-
zoo, ett bolag som bevakar och analyserar dataspelmarknaden. Merparten av värdet 
på denna marknad kommer från sponsorer och mediarättigheter (tv och streaming). 

Källa: Newzoo

Antalet spelare och publik som besöker event ökar stadigt. Totalt väntas dessa up-
pgå till 495 miljoner 2020 varav E-sportentusiaster utgör 223 miljoner och mer 
sporadiska anhängare utgör resterande andel till 272 miljoner. Intäkten per espor-
tentusiast väntas uppgå till 4,94 dollar 2020. Den beräknar Newzoo öka till 5,27 
dollar 2023, en ökning med 2,8 procent. 

På de olika marknaderna växer utvecklingsländer i Asien snabbast. Mobilens fram-
växt har bidragit till att Esportsentusiaster ökar men även Japan väntas visa hög 
tillväxt på över 20 procent i snitt per år under perioden 2018-2023. Störst är es-
porten i Kina där marknaden väntas uppgå till 385 miljoner dollar 2020 för att växa 
med 17 procent fram till 2023 då den väntas uppgå till 540 miljoner dollar. I Kina 
finns över 160 miljoner esportentusiaster. Nordamerika är näst största marknad 
sett till intäkter följt av västra Europa. 

I Norden uppgår marknaden till 600 miljoner kronor varav den svenska utgör något 
mer än hälften på 340 miljoner kronor. Den beräknas växa med 15 procent per år. 
Antalet entusiaster i Norden som ser på esport minst 1,5 timme per dag uppgår till 
650 000 personer. 

ESEN esports - Marknad  

Läs mer om esport och dess spel i 
appendix

Fortsatt låga intäkter från entusi-
aster och fans som bevakar esport

Asien ett föregångsland inom 
esport

Nordenmarknaden uppgår till 600 
miljoner kronor

Sponsorer 

Mediarättigheter 

Bi l jetter och 
merchandise 

Partnership 
turneringar 

Digi talt Streaming 

Esportsmarknaden
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ESEN esports - Marknad 
Intäktsmodellen utvecklas och förändras i takt med utbredd digitalisering. Mer-
parten av esportens intäkter utgörs av sponsorer och mediarättigheter. Sponsorer 
ökar i antal inom esporten som väljer att vara partner i olika ligor som LPL, LEC, 
LCS, OWL och KPL. Det är främst unga i åldersspannet 21-35 år som ingår i dessa. 
Det anordnades 885 större event under 2019 som genererade biljettintäkter på 56 
miljoner dollar. Den professionella verksamheten med ligor, team, turneringar som 
även streamas utgör kärnan i sporten. En del av sporten  utgörs även på amatör-
nivå (semi-professionell) vilket är den verksamhet som ESEN valt att rikta in sig på. 
Turneringar som Faceit och Toornamnent och LAN-events har inte räknats med i 
antalet utövare. 

Källa: Superdata

Plattormar för esport
Esport visas live från turneringar och event samt via tv-kanaler eller streaming. 
Marknaden för streaming uppgår till 6,5 miljarder dollar enligt Superdata. De mest 
populära streamingtjänsterna för esport är Twitch och Youtube som ägs av Amazon 
respektive Alphabet (Google). I Kina är Huya populärt samt att Microsoft har valt att 
marknadsföra en egen streamingtjänst, Mixer som sänds på Xbox. Det finns även 
tv-kanaler som helt ägnar sig åt esport som ESL med Eports TV. Ligor som MLG 
streamar även sina event och turneringar. Förutom dessa har Valve startat Stream 
TV. Facebook har även lanserat esport i sin verksamhet. i Kina finns även DouYu 
som noterades på USA-börsen juli 2019 till ett värde av 4 miljarder dollar. Tencent 
är största ägare i DouYu. 

Esporten har ligor med profes-
sionella spelare 

Event har växt inom esport

Allt fler ser esport via streaming

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Twitch

YouTube

Huya

Mixer

Other

Gaming video content (andel av marknad) 
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ESEN esports - Marknad  

Få renodlade esportbolag noterade

Gfinity - ett esportbolag noterat på 
AIM i Storbrittanien

Hög aktivitet bland investerare inom 
esport

Konkurrenter
På den svenska marknaden är ESEN det enda renodlade bolaget som är noterat. 
Ett närliggande bolag är MTG vars verksamhet utgörs av både gaming och esport 
genom Dreamhack oh ESL. Under 2019 omsatte segmentet esports i MTG 1,7 mil-
jarder kronor men gjorde samtidigt en förlust på 430 miljoner kronor. MTG Gaming 
går med vinst vilket täcker upp för svag lönsamhet inom esport. 

I Storbritannien finns ett noterat bolag på AIM som heter Gfinity och som är reno-
dlat för esport. Bolaget genomför ligor inom Formula 1 Esport och är partner med 
EA Sports med inriktning på fotboll. Bolaget omsatte 7,9 miljoner pund 2019 och 
gjorde en förlust på 12 miljoner pund. Målsättningen är att nå break-even under 
2020. Större spelutvecklare som amerikanska Activision Blizzard har även valt att 
exponera sig mot esport. Vad den omsätter redovisar inte bolaget i sina rapporter. 
MLG, Overwatch leauge och Hearthstone ingår i Blizzards esports-verksamhet.  

Affärer inom esport
Inom esport har det skett ett antal affärer som fått stort mediautrymme. Några 
av dessa är Amazons köp av streamingtjänsten Twitch för 1 miljard dollar med 15 
miljoner tittare per dag. Kinesiska Tencent har investerat i den kinesiska streamin-
plattformen Huya för 263 miljoner dollar. Ett annat betydande uppköp är den amer-
ikanska esportligan MLG av Activision Blizzard för 46 miljoner dollar. Det svenska 
bolaget MTG förvärvade en minoritetsandel i ESL, det äldsta e-sportsbolaget, för 
720 miljoner kronor. MTG har även förvärvat eventverksamheten Dreamhack för 
244 miljoner kronor.  

INVESTERINGAR ESPORT 2019
Investerare Bolag/Fund Värde (MUSD)
RedBird Capital OneTeam (NFLPA/MLBPA) 125

Hiro Capital Upstart Venture Capital fund 110

Artist Capital Management Upstart Venture Capital fund 100

Sepso/DiGiovani Vindex 60

New Enterprise Associates PlayVS 50

Dennis Wong/Will Smith mfl Gen.G 46

Comcast Spectacor/SK Telecom T1 Entertainment & Sports 41

Artist Capital Management 100 Thieves Collect 35
Källa: Esportsobserver

Mer tongivande investerare utgörs av Bitkraft som valt att specialisera sig på esport. 
Typiska investeringar för Bitkraft är inom plattformar eller spelutvecklare. Galaxy 
Interactive är en annan investerare som gjort affärer inom esport.  
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ESEN esports - Prognoser 
Ny verksamhet - nya intäkter
Historiska data i bolaget utgör ingen bra vägledning för framtida försäljning då bola-
get framåt kommer att se annorlunda ut. I våra prognoser har vi utgått från de olika 
verksamheterna som tidigare beskrivits. Kring detta har vi gjort en uppskattning av 
tillväxt för de olika affärsområdena. Detta ligger till grund för våra prognoser under 
perioden 2020-2025. Med gjorda förvärv och samarbeten tror vi på en ökad försäl-
jning under 2020. Vi räknar sedan med att tillväxten kommer att vara hög under 
de inledande åren för att sedan mattas av i linje med esportmarknaden. Bolaget 
har en förvärvsagenda vilket vi inte tagit hänsyn till i våra prognoser. Marginaler 
har uppskattats och jämförts med närliggande verksamheter. I vårt base case når 
bolaget en rörelsemarginal på 10-12 procent i slutet av prognosperioden. Vi har 
tittat på närliggande bolag inom gaming för att få en uppfattning om marginal-
nivåer, däribland MTG. Mangold räknar med att ESEN kan göra en mindre vinst 
2022. Bolaget har genomfört kostnadsbesparingar vilket ska bidra till lägre kost-
nadsmassa framgent. I slutet av prognosperioden räknar vi med att bolaget kan nå 
intäkter på 50 miljoner kronor. 

ESEN ESPORTS - PROGNOSER BASE CASE INTÄKTER

Verksamhetsområden 
(Mkr)

2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Esport 3 5 7 10 15 23

Tillväxt 50% 50% 50% 50% 50%

Produktion uppdrag 2 3 5 7 9 11

Tillväxt 50% 50% 50% 30% 25%

Event 2 3 5 7 10 12

Tillväxt 50% 50% 50% 50% 20%

Gaming 2 2 3 3 4 4

Tillväxt 15% 15% 15% 20% 20%

Totalt 9 13 18 27 38 50

Tillväxt 42% 44% 45% 42% 33%
Källa: Mangold Insight

Finansiering
ESEN är i behov av kapital för att kunna finansiea sin verksamhet. Ett teckningsop-
tionsprogram pågår med teckningskurs 0,75 kronoer per aktie. Vid fullt utnyttjande 
tillförs ESEN 908 000 kronor. Nyttjandeperioden pågår mellan 4-25 maj. Tidigare  
har en nyemission genomförts 2018 på 7,3 miljoner kronor. Dessa var öronmärkta 
för att bygga upp den egna plattformen och förstärka säljorganisationen. 2019 tog 
bolaget in 2 miljoner kronor i en nyemisssion för fortsatt marknadsföring och all-
mänt rörelsekapital. Soliditeten väntas ligga på låga nivåer framgent och vi utesluter 
inte att bolaget kan komma att behöva genomföra fler nyemissioner främst i syfte 
att kunna genomföra förvärv. I vår modell har vi tagit upp lån på 1,0 miljoner kronor 
fördelat på två år 2021 och 2022. Kassaflödet väntas bli positivt 2022. 

Bolaget väntas kunna öka sin 
försäljning med ny verksamhet

Program för teckningsoptioner 
pågår
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ESEN esports - Värdering
DCF-värdering visar uppsida
Mangold har valt att värdera ESEN eSports med en DCF-värdering. Prognoser för  
försäljning ligger till grund för vår modell. I vårt base case får vi ett motiverat värde 
på aktien som uppgår till 1,65 kronor vilket ger en uppsida på drygt 100 procent. 
I base case använder vi oss av ett avkastningskrav på 13 procent. Avkastning-
skravet har fåtts fram genom att anta en rekommenderad marknadsriskpremie 
(Pwc-studie) och addera ett småbolagstillägg. Det ger ett börsvärde på närmare 
30 miljoner kronor. Vi har även genomfört en känslighetsanalys där avkastning-
skravet förändras.  

I vår modell har vi räknat med de aktier som tillkommer i samband med förvärvet 
av Battleriff. Mangold räknar även med den utspädning som sker i samband med 
att bolaget genomför ett teckningsoptionsprogram (TO). Till antalet aktier i bola-
get på 9,7 miljoner har adderats 6,5 miljoner aktier för Battleriff och 1,2 miljoner 
aktier för teckningsoptioner (utspädning). Det ger sammantaget att bolagets akti-
er kommer att uppgå till 17,4 miljoner. 

ESEN ESPORTS - DCF  BASE CASE
(Tkr) 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P
EBIT -1 751 -630 320 1 539 4 007 5 987

Fritt kassaflöde -253 -765 89 994 2 869 4 389

Terminalvärde 48 767

Antaganden Diskränta Tillväxt Skatt 
13% 4% 22%

 

Enterprise value 33 869

Equity value (tkr) 28 670

Motiverat värde per aktie (kr) 1,65
Källa: Mangold Insight

Över 100 procents uppsida i base 
case

Vi räknar med utspädning och  
nya aktier till följd av förvärv och 
TO i vår analys

Med lägre avkastningskrav 
värderas aktien till 1,94 kronor

ESEN ESPORTS - DCF KÄNSLIGHETSANALYS 

Avkatningskrav % 12 13 14

Motiverat värde (kr) 1,94 1,65 1,41

Källa: Mangold Insight
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ESEN esports - Appendix 
Esporten har växt sig stor
Esport, eller electronic sports, är en form av sport där tävlingar sker med data-
spel (videogames). Esportutövare är organiserade i olika lag (team) som tävlar mot 
varandra där dess prestation ska falla avgörande. Sporten är inte klassad som 
idrott i Sverige och därmed inte upptagen som medlem i Riksidrottsförbundet. 
Fram till 2000-talet var esporten på amatörnivå för att sedan ha utvecklats till en 
professionell sport med ligor och stora prissummor vid turneringar. Streaming av 
esport har bidragit till att sporten har växt. De senaste tio åren har utvecklingen 
accelererat och flera länder har spelare som är licensierade och professionella. 
Sydkorea har varit ett föregångsland drivet av massiv utbyggnad av bredband eft-
er den asiatiska finanskrisen 1997. 

Professionella ligor attraherar sponsorer
Det finns ligor för olika spel, turneringar, världsmästerskap och tv-sändningar 
inom e-sporten. Prissummorna har successivt ökat i turneringar där spelutveck-
lare och sponsorer bidragit till finansiering. Prissummorna under 2019 översteg 
30 miljoner dollar i flera turneringar. Totalt uppgick prissummorna under 2019 till 
167 miljoner dollar. Den professionella delen av sporten utgörs av ligor som MLG 
(Major Leauge Gaming) baserat i Nordamerika eller mästerskap i de olika spelen. 
I spelet Leauge of Legends körs mästerskap som under 2019 hade över 100 mil-
joner tittare. Detta räknas som det största eventet inom esporten. De största lig-
orna attraherar flest sponsorer. Bland dessa ligor märks LPL (LOL Pro Leauge, LEC 
(LOL European Championchip) och LCS (LOL Champion Series) för spelet Leauge 
of Legends (LOL). Andra är OWL (Overwatch Leauge) och King Pro Leauge (KPL) 
för spelet Honor of Kings.  

Amatörspelandet ökar
Ligor och turneringar på amatörnivå är ofta nationella eller regionsbaserade. Ex-
empelvis är LAN-eventet Dreamhack, ägt av MTG, stort i Norden. Även turn-
eringen Fragbite Masters och King of Nordics som ägs av ESEN esports är stora 
i Norden. Mer global verksamhet har MTG-ägda ESL (Electronic Sports Leauge) 
som är en tysk esports organisatör och produktionsbolag. Dess verksamhet 
består i att anordna turneringar och mästerskap för spel som Counter-Strike, 
Rainbow Six Siege, PUBG (PlayerUnkown’s Battleground) och Dota2. Ett av ESLs 
varumärken är ESL One som hade 6 events under 2019. Åldersspannet är till 
80 procent mellan 18-34 år. Sändningarna, vanligen med Counter-Strike sker på                     
streamingtjänsten Twitch. Det finns även andra mer lokala aktörer för amatör-
nivån. Brittiska Faceit är en spelplattform med avseende att bredda esporten. Den 
har 8 miljoner utövare som tävlar i olika turneringar, mästerskap och ligor. 

Esporten har organiserats 

Stora prissummor för professionel-
la spelare

MTG har förvärvat bolag inom 
esport
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Vanliga spel inom esporten 
De vanligaste spelen inom esport är så kallade battle arenaspel och team shoot-
ers som Counter-Strike, Leauge of Legends, Dota, Starcraft och Overwatch. Un-
der senare år har det även blivit populärt med speltypen battle royal spel som 
Fortnite, PUBG (Playerunknown’s battleground) och Apex Legends. Dessa spel är 
fortsatt i ett tidigt skede för esporten. Konceptet bygger på att landa på en ö och 
överleva till siste spelare. 

Andra titlar som fångat stort intresse inom esport är Rainbow Six Siege (tactical 
shooter), Call of Duty (shooter) samt Rocket Leauge (ett slags fotbollsspel med 
bilar) och FIFA (ett fotbollsspel). Utvecklingen av nya spel pågår och under som-
maren 2020 väntas spelet Valorant, utvecklat av Riot Games, släppas. Det ska 
vara en slags utmanare till Counter-Strike. Amazon Game Studios kommer att 
släppa fler titlar under 2020 där Crucible, en hero shooter (se spelet Overwatch), 
är först ut att äntra esportsvärlden.   

Counter-Strike (CS) har funnits i över 20 år då det lanserades första gången 1999 
som en del i titeln Half-Life. Nordamerikanska Valve, som står bakom Steam (dig-
ital distribution av spel) har sedan dess utvecklat spelet med nya utgåvor varav 
den senaste Counter-Strike: Global Offensive (CS-GO) kom ut 2012. Spelet har 
sedan 2018 varit gratis att spela (free-to-play). CS går ut på att två team, the 
terrorists och the counter-terrorists, ska eliminera varandra och samtidigt utföra 
sidoprojekt som att plantera en bomb eller skydda gisslan. 

Leauge of Legends (LoL) släpptes 2009 av den nordamerikanska spelstudion Riot 
Games. Spelet går ut på att två lag med 6-10 spelare ska förstöra motstånda-
rens bas. Spelet är free-to-play och ingår i genren mulitiplayer online battle arena 
(MOBA). Det har blivit ett av de största esport-spelen där merparten av spelarna 
kommer från Asien och främst då Kina och Sydkorea. Riot Games, som utvecklat 
spelet, anordnar ligor och turneringar. Spelet är free-to-play och turneringarna 
uppges vara en förlustaffär för Riot men ger intäkter i form av sponsorer och att 
spelare spenderar mindre summor på att förbättra eller förändra sina karaktärer i 
spelet. 2011 valde kinesiska Tencent att investera i Riot Games värt 350 miljoner 
dollar. 

Dota2 utvecklat av Valve lanserades 2013, en efterföljare till Dota (Defense of 
the Ancients) som från början var en del av spelet Warcraft III utvecklat av Blizzard 
Entertainment. Dota2 är av typen MOBA och spelas i matcher mellan två lag med 
fem spelare i varje. Dessa lag ska försvara sin bas. Varje karaktär i spelet är olika 
och med unika egenskaper. Dessa karaktärer, kallad ”hero” utmanar motståndarna 
i en duell, spelare mot spelare. När ett lag förstör det andra lagets bas ”Ancient” 
har det laget vunnit. Det finns både ligor och professionella spelare för Dota2. 

Flera olika genrer inom esport

Nya esportspel på väg

Lång historia och mer populärt än 
någonsin

Leauge of Legends har många 
entusiaster

Valve står bakom DOTA



ESEN esports 11

ESEN esports - Appendix forts
Star Craft utvecklat av Blizzard Entertainment (nu en del av Activision), lanserad-
es 1998 och har ett starkt fäste i Sydkorea. Under början av 2000-talet bildades 
team i Sydkorea som blev sponsrade från bolag som Samsung och SK Telecom. 
Spelet är ett strategispel och kallas ofta för e-sportens schack. Spelet går ut på att 
bygga baser och arméer som sedan möts av en motspelare på ett slagfält där det 
gäller att slå ut sin motståndare. En uppföljare, Star Craft II Wings of Liberty kom 
några år senare, 2010. Det var länge det ledande e-sport spelet innan Leauge of 
Legends ökade i popularitet. 
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Rainbow Six Siege är en så kallad tactical shooter utvecklat av Ubisoft och lanser-
at 2015. Serien (kallas för franchise inom dataspel) är baserad på böcker skrivna 
av författaren Tom Clancy. Spelet har genom åren fått ett ökat antal spelare i 
takt med att det utvecklats för att passa som esport. Spelet går ut på att fem 
spelare antingen attackerar eller försvarar ett specifikt objekt under en begränsad 
tid. Anfallarens uppgift är att nå och säkra ett mål och försvarens uppgift är att 
sätta stopp för anfallarna genom att sätta upp hinder för ingångar som blockerar 
fienden. Väggar och golv kan sprängas bort vilket ger spelet gott om taktiska mö-
jligheter. Spelare kan välja olika karaktärer (operatörer) och i spelet finns inbyggda 
moment som att det anfallande laget måste rädda en gisslan, desarmera en bomb 
eller säkra området. Spelet bygger på lagarbete där uppdrag måste lösas med 
kommunikation mellan spelarna. 

Overwatch lanserades 2016 och är utvecklat av Blizzard Entertainment (ingår o 
Activision) och är en så kallad hero shooter. Inom esport tävlas det i team med 
sex spelare i varje. Spelet har en egen liga, Owewatchleauge. Det finns ett stort 
antal karaktärer att välja på som har olika egenskaper. Dessa kallas heroes och 
kan bytas under spelets gång vilket är en del i spelets strategi. Spelet går ut på 
att ta kontrollen över utsatta punkter på en karta eller att föra en explosiv last till 
motståndarens bas som försöker förhindra det. Den senare är en speltyp som 
kallas för payload. 

Star Craft II var länge det ledande 
esport-spelet

Tog tid innan Rainbow Six hittade 
till e-sportpubliken

Ligor för Overwatch finns 
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ESEN esports - Appendix Diagram

Källa: Mangold Insight
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Resultat- och balansräkning

Resultaträkning (TKR) 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P
 Försäljning  3 027 1 395 9 000 12 800 18 395 26 667 37 738

 Kostnad sålda varor  -554 -383 -4 500 -6 400 -9 198 -13 333 -18 869

 Bruttovinst  2 473 1 011 4 500 6 400 9 198 13 333 18 869

 Bruttomarginal  81,7% 72,5% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

 Personalkostnader -4 584 -3 673 -3 061 -3 826 -4 591 -6 121 -7 346

 Övriga rörelsekostnader  -2 052 -2 165 -3 061 -3 061 -4 132 -5 509 -7 346

 Avskrivningar  -85 -187 -129 -143 -155 -164 -171

 Rörelseresultat  -4 249 -5 013 -1 751 -630 320 1 539 4 007
 Rörelsemarginal  -140% -359% -19% -4,9% 1,7% 5,8% 10,6%

 Räntenetto  -96 -5 -78 -78 -123 -168 -168

 Vinst efter finansnetto  -4 344 -5 017 -1 829 -708 197 1 371 3 838

 Skatter  0 0 0 0 -43 -302 -844

 Nettovinst  -4 344 -5 017 -1 829 -708 153 1 069 2 994

Balansräkning 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P

 Tillgångar  

 Kassa o bank  3 886 28 351 8 501 1 364 4 101

 Kundfordringar  645 2 469 1 233 1 753 2 520 3 653 5 170

 Lager  0 0 185 263 378 548 775

 Anläggningstillgångar  833 650 717 773 819 855 884

 Totalt tillgångar  5 363 3 146 2 485 2 798 4 217 6 420 10 930

 Skulder  

 Leverantörsskulder  413 969 1 233 1 753 2 520 3 653 5 170

 Skulder  345 872 871 1 371 1 871 1 871 1 871

 Totala skulder  758 1 841 2 104 3 124 4 391 5 524 7 040

 Eget kapital  

 Bunder eget kapital  1 415 1 415 2 323 2 323 2 323 2 323 2 323

 Fritt eget kapital  3 191 -110 -1 939 -2 649 -2 496 -1 427 1 567

 Totalt eget kapital  4 606 1 305 382 -326 -173 896 3 890

 Totalt skulder och EK   5 363 3 146 2 486 2 798 4 218 6 420 10 930

Källa: Mangold Insight
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Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och personer  
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 Finansinspektionens 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. Innehållet har 
grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständ- 
ighet 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 finans- 
iella 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 instrument. 

En bolagsbevakning ineffattar ingen rekommendation eller riktkurs samt att inget investmentcase sätts upp. 

Mangolds analytiker äger inte aktier i ESEN esports. 

Mangold äger aktier i ESEN esports. 

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

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn. 

Disclaimer


