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Everysport
Delarnas värde överträEar summan

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 1.98 1.98 0.0%

EPS, just 22e 2.85 2.85 0.0%

EPS, just 23e 3.48 3.48 0.0%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 4.5m

Market cap 90

Nettoskuld (5)

EV 85

Avg. No. of Daily Traded Sh. 304.4(k)

Reuters/Bloomberg EVERY A:SS

 
Prognos (SEK)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 82 113 130 144

Sales Growth (8.7)% 37.7% 14.7% 10.4%

EBITDA, m 4.7 15.2 20.9 24.2

EBIT, m 0.7 11.9 16.9 20.6

EPS, adj 0.13 1.98 2.85 3.48

EPS Growth (91.6)% 1,426.8% 44.2% 22.2%

Equity/Share 5.0 6.9 9.8 13.3

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal 0.9% 10.3% 12.8% 14.1%

ROE (%) 2.6% 33.2% 34.1% 30.2%

ROCE 2.2% 28.4% 32.0% 30.6%

EV/Sales 1.04x 0.75x 0.66x 0.59x

EV/EBITDA 18.3x 5.6x 4.1x 3.5x

EV/EBIT 115.6x 7.2x 5.0x 4.1x

P/E, adj 153.0x 10.0x 7.0x 5.7x

P/Equity 4.0x 2.9x 2.0x 1.5x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield 8.5% 5.2% 13.7% 17.0%

Net Debt/EBITDA (1.0)g (0.6)g (1.0)g (1.5)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 28.00 - 30.00
  
Current price SEK19.80

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån
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rikard.engberg@penser.se

Ett digitalt mediehus

Everysport Media Group (ESMG) är ett nischat mediehus med fokus på sport. Bolaget skiljer sig emot sina
konkurrenter genom att kostnadsbasen inte är kopplad till tryckt media eller TV-rättigheter. Genom att
vara agila har man lyckats bygga en plattform för att bli en ledande nyhetskanal inom mindre sporter
som t.ex padel och innebandy. Man äger även en databas som fungerar som socialt nätverk bland världens
hockeyspelare.

Underliggande delarna värda mer än summan på nuvarande kursnivåer

Vi anser att dagens kursnivåer inte återspeglar den potential vi ser i de tre intäktsbenen fullt ut. Vi bedömer
att ESMG kommer att kunna växa kraftigt kommande två år till följd av Certalet stora sportevenemang samt
hög tillväxt bland användare i hockeyplattformen Elite Prospects. Bolaget har en stark kassagenerering vilket
gör att vi inte utesluter förvärv kommande 12-24 månader.

Tillväxt i återkommande intäkter gör att vi ser potential

Vi ser ett motiverat värde i spannet 28-30 kr för ESMG. Vi bedömer att den främsta drivkraften i bolaget är
en fortsatt expansion av återkommande intäkter ifrån Elite Prospects och prenumerationer. Vi bedömer att
dagens kursnivåer inte reCekterar den höga andelen återkommande intäkter bolaget har och som kommer
utgöra grunden i framtida tillväxt.
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Investment Case

Everysport Media Group (ESMG) är ett svenskt mediehus med fokus på sport. Bolaget skiljer sig jämfört med
de traditionella svenska mediehusen då man är helt digitala och har byggt upp ett antal starka varumärken
och tillgångar inom nischmedia fokuserad på sport. Utöver att vara ett traditionellt mediehus äger ESMG
en världsledande hockeydatabas som fungerar som ett socialt nätverk för ishockeyspelare. Vi bedömer att
värdet på EP och den höga återkommande intäktsströmmen bolaget har, inte reCekteras i kursen utan ser
ett motiverat värde om 28-30 kr.

Bolags pro1l

ESMG äger och opererar ett antal nischade sportsidor. Dessa fokuserar på speciGka sporter eller fans till
speciGka lag. Hemsidorna följer en makrotrend inom medielandskapet där nya digitala mediehus fyller ett
utrymme som traditionella medier likt tidningar och TV lämnat av kostnadsskäl. Ett exempel på detta är
att ESMG äger Sveriges största innebandysite, en sport som får lite utrymme i traditionell media. Genom
att kontrollera en Cexibel plattform kan ESMG hitta nya nischer att etablera sig inom. I Q3 startade man
t.ex. Sveriges första dedikerade nyhetssida för den snabbt växande sporten padel. Bolaget äger även en
världsledande databas (Elite Prospects) för hockeyspelare som fungerar som ett socialt nätverk inom sporten.

Ytterligare en intressant aspekt av ESMG är att man kommit långt på resan ifrån att vara gratis med
annonsintäkter som främsta intäkt, till att förlita sig på betalande användare. Vi bedömer att en allt större
del av annonsintäkter kommer att tillfalla plattformsbolag likt Google och Facebook vilket gör det svårt för
mindre aktörer att livnära sig på annonsintäkter. Genom att vara relativt digitala och nya har ESMG inte
samma arv av annonstunga intäkter som etablerade mediehus har.

Genom att äga Elite Prospects samt ha en hög andel prenumeranter på sina hemsidor har bolaget lyckats
bygga upp en relativt hög återkommande intäktsbas vilket vi anser inte reCekteras i värderingen för bolaget.
I dagsläget värderas man på en cash Cow yield strax under 10% de kommande åren. Vi bedömer att detta
kassaCöde kan användas till att växa genom förvärv.

Värdering

Vi har valt tre olika metoder för att värdera ESMG, en relativvärdering, en diskonterad kassaCödesanalys och
en sum of the parts-värdering. Samtliga av dessa tre indikerar en betydande uppsida jämfört med dagens
kursnivåer. Vi bedömer att aktien kan nå vårt motiverade värde om 28-30 kr givet de tre förutsättningarna
nedan.

• Bevisa skalbarheten i sin medieplattform. Detta genom att lansera Cer nischsidor och växa med
beGntliga redaktionella resurser.

• Minska andelen volatila annonsintäkter inom B2B. Vi bedömer att en större del av
annonsmarknaden kommer att ätas upp av plattformsbolag likt Google och Facebook. Kan ESMG
visa att man kan minska sitt beroende av den volatila annonsmarknaden ser vi skäl för en väsentlig
uppvärdering.
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• Fortsatt hög tillväxt i Elite Prospects. Vi ser Elite Prospects som en viktig värdedrivare kommande
år givet den starka tillväxten och den höga bruttomarginalen för tjänsten.

Motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde om 28-30 kr. Se rational ovan. Vi bedömer risken vara relativt låg givet bolagets
starka Gnansiella ställning och höga grad av återkommande intäkter.
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Bolagsfakta Operativa segment 2020

Försäljning och EBIT Försäljning och EBIT

Annonsköp i Sverige mkr Annonsköp digitalt i Sverige mkr
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Inledning

Everysport Media Group (ESMG) är ett svenskt nischat mediehus med fokus på sport. Bolaget driver ett antal
hemsidor inom olika nischer. Bolaget är resultatet av ett antal förvärv. Nedan följer en tidslinje för bolaget sedan det
grundades. 2014 förvärvades plattformen Svenska Fans av Stampen Sports Media. Nästa stora företagshändelse var
2015 då det dåvarande holdingbolaget Traveas, som köpt Svenska Fans, förvärvade/fusionerade med Everysport och
bildade ESMG. 2016 förvärvade man Daytime Media House där bolagets tillgångar inom igaming ligger. Under de två
senaste åren har bolaget genomfört ett omstruktureringsarbete för att integrera förvärven.
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A6ärsmodell

Den huvudsakliga intäktsdrivaren för ESMG är att producera content om sport och spel. Innehåll på hemsidorna
driver besökare till sidorna och besökarna driver annonsköp. ESMG har två huvudsakliga intäktskällor.
Prenumerationsintäkter och engångsintäkter ifrån konsumenter (B2C) eller B2B-intäkter som utgörs av annonser,
att bolaget säljer sportdata eller säljer regelrätt content till andra aktörer.

B2C

Prenumerationsintäkter
ESMG tar ut en månadsavgift om 49 kr på sina individuella sidor eller ett paketpris om 99 kr i månaden för samtliga
svenska sidor som bygger på samma plattform.

Bolagets Caggskepp Eliteprospects.com tar en avgift om 90 kr i månaden för ett partnerskap. Vi bedömer att bolaget
kommer att fokusera sin verksamhet kommande år på att öka antalet aktiva prenumeranter, detta genom successiv
produktutveckling och ökad övergång till betalvägg på sina tillgångar.

Vi bedömer att ca en tredjedel av bolagets intäkter kommer ifrån prenumerationer. Dessa intäkter har förhållandevis
hög marginal och är skalbara. I våra estimat räknar vi med en hög tillväxt ifrån denna intäktsström.

B2B

Annonsintäkter

Förutom prenumerationsintäkter säljer ESMG annonser. Vi bedömer att annonsintäkter drivs av två faktorer, dels
antal besökare på en hemsida, dels betalningsvilja och möjligheten att rikta annonser.

Prissättning av annonsutrymme är inte en linjär funktion av antalet besökare på en hemsida, utan en funktion
av Certalet faktorer där information om besökarna är en nyckelfaktor. Genom att ha registrerade kunder blir
således en hemsida mer attraktiv att köpa reklam på. Vi bedömer att det Gnns en högre betalningsvilja hos t.ex.
skridsskotillverkaren CCM att annonsera premiumprodukter på en hockeysida än på Aftonbladet.se trots att man
når Cer läsare på den senare siten.

Vi bedömer att annonsförsäljning står för ca en tredjedel av ESMGs försäljning. Vi anser att denna del kommer att
sjunka framöver då andra intäktsben växer snabbare samt att annonsmarknaden är konjukturkänslig.

Content

ESMG publicerar redaktionellt innehåll som är relativt skalbart och som kan säljas vidare till andra aktörer. Detta
ingår i bolagets B2B-verksamhet och beräknas utgöra ca en tredjedel av intäkterna. Ett exempel på data som bolaget
säljer vidare är den resultatdata man samlar in genom sin sida Everysport. Vi bedömer att detta intäktsben är relativt
skalbart då plattformen bolaget har byggt för att producera redaktionellt innehåll är Cexibel. Ett exempel på när
man säljer content är ett nyligen slutet strategiskt avtal med Norsk Rikstoto. Avtalet innebär att man kommer att
leverera speltips och redaktionellt innehåll för den svenska och norska marknaden.
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Det största benet i ESMG:s verksamhet är ESMG Media, ett aEärsområde som fokuserar på att driva nischade
hemsidor inom sport. Nedan följer en genomgång av några av bolagets större hemsidor. Alla dessa bygger på samma
plattform.

Nischade sportsidor

Fotbolldirekt är en svensk sportsida med fokus på svensk elitfotboll. Hemsidan följer en s.k. freemium-modell där
det både Gnns gratis innehåll och innehåll bakom betalvägg. Sidan ingår i samma nätverk som samtliga siter nedan.
Man har under de senaste 6 månaderna haft ca 250 000 besökare i månaden. TraGken nådde en topp i augusti då
Allsvenskan och Superettan var i ett jämnt skede. I Sverige Gnns det ca 600 000 registerade fotbollsspelare.

Hockeysverige är en svensk hemsida som fokuserar på ishockey. Utöver att bevaka de två högsta divisionerna i svensk
hockey (SHL och Hockeyallsvenskan) innehåller hemsidan även redaktionellt innehåll om NHL och damhockey. Vi
bedömer att denna site lämpar sig väl för riktad reklam gentemot hockeyintresserade, en grupp vi bedömer vara
kapitalstark. Hemsidan har haft ca 500 000 besök i månaden de senaste 6 månaderna och har ett annorlunda
säsongsmönster än Fotbolldirekt, då den svenska hockey- respektive fotbollssäsongen löper under olika delar av året.
I Sverige Gnns det ca 200 000 ishockeyspelare.

Innebandymagazinet är en nischad hemsida med fokus på innebandy. Hemsidan har haft ca 75 000 besökare i
månaden under det senaste halvåret. Vi bedömer att sidan har en stabil grupp läsare då innebandy har hamnat i
skymundan på de större sportredaktionerna. Innebandy har ca 125 000 registrerade spelare i Sverige.

På samma plattform som tjänsterna ovan har ESMG byggt Sveriges enda nischade site för den snabbt växande sporten
padel.
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Hockeydirekt Fotbolldirekt

Innebandymagazinet Padeldirekt
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Communities

Utöver sidorna ovan bedriver ESMG två s.k. communities, Svenska Fans och Elite Prospects.

Svenska Fans är ett community med fokus på fotboll. Hemsidan innehåller sektioner för de stora internationella
ligorna samt en mindre hockeysektion. Siten har ca 200 000 medlemmar och en stor del av artiklarna är publicerade
av aktiva deltagare snarare än av personal hos ESMG. Detta gör att marginalerna blir goda på annonsintäkterna för
ESMG. Vi bedömer att det Gnns en stor utvecklingspotential i siten då man har ett stort antal medlemmar, men
en låg intäkt per besökare.

Elite Prospects är en databas för professionella och semiprofessionella hockeyspelare. Hemsidan möjliggör för en
spelare/agent att skapa en kostnadsfri proGl som går att jämföra med en LinkedIn-proGl. För ca 100 kr i månaden
kan man sedan bevaka intresset kring sin proGl. Vi bedömer detta vara ESMG:s mest intressanta tillgång då man
växt antalet betalande från 4000 till ca 8000 i Q4.

Elite Prospects Svenska Fans

Sammanfattningsvis ser vi att bolagets mediatillgångar står sig starka med över 1 miljon unika besökare i månaden
för både Svenska Fans och Swedish Media sites. Vi tror dessa två kommer att se starka annonsinCöden för både 2021
och 2022 då bägge åren är mästerskapsår i fotboll. Elite Prospects sticker ut med över 3 miljoner unika besökare. Vi
bedömer att igaming-intäkterna inte drivs av unika besökare och vi lägger därför ingen större vikt vid att de endast
har ca 100 000 unika besökare i månaden.

Antal månatliga unika besökare (m)
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Igaming

ESMG driver ett antal sidor inom igaming. Vi bedömer att dessa står för ca en tredjedel av omsättningen. Dessa är
inga spelsidor utan ligger närmare s.k. aMliates dvs traGkdrivare till spelbolag. Dessa hemsidor fungerar som ett
community där fokus är att öka spelandet hos något av spelbolagen. Vi bedömer att onlinespelande kommer att
växa kraftigt till följd av Covid-19.

i-gaming marknaden

Travtjänsten är en hemsida som fokuserar på travsport. Redaktionen består av ett tiotal medarbetare och levererar
dagligen tips vad gäller de olika loppen i Sverige. ESMG får här en intäkt per sålt spel. Produkterna släpps i princip
dagligen och priset varierar mellan 60 och 120 kr för ett spel. Vi bedömer att detta aEärsområde genererar ca 15
mkr årligen. ESMG har det senaste året utökat verksamheten för detta aEärsområde genom att bli ett digitalt ATG-
och Svenska Spel-ombud. Detta har gett intäkter om ca 5 mkr årligen.

Vi bedömer att ESMG har möjlighet att skala den plattform man byggt upp till andra marknader, t.ex. den norska, där
man förvärvat en travtidning som digitaliserats och vars intäktsmodell ändrats till att sälja spel snarare än annonser.

ESMG har nyligen gjort ett större förvärv på den norska marknaden. Bolaget förvärvade det norska mediehuset Trav
og Galopp-Nytt AS (TGN), den största aktören inom travnyheter på den norska marknaden.

Utöver tidningen Trav Og Galopp-Nytt äger bolaget Hesteportalen.no, Hest.no samt Hunden.no, tre webbshoppar
specialiserade på hund- och hästsport. Köpeskillingen uppgick till NOK 4m. Bolaget omsätter ca. NOK 20m och har
ett rörelseresultat om ca. NOK 0,1m.

Utöver den ovan nämnda kopplingen till travsport ser ESMG en stor efterfrågan av redaktionellt innehåll ifrån de
stora svenska spelbolagen med en hög andel intjäning ifrån sportspel. Anledningen till detta är att redaktionellt
innehåll inte omfattas av samma regleringar som traditionell spelreklam och har visat sig vara en relativt eEektiv
marknadsföringsinvestering. Ett exempel på detta är att bolaget 2019 skrev ett strategiskt avtal med det svenska
aMliatebolaget Game Lounge om att tillhandahålla redaktionellt innehåll på deras hemsidor, som i sin tur driver
traGk till svenska spelbolag.

En annan potentiell värdeskapare för bolaget är att man äger och producerar mycket sportdata. Sportdata används
bla bland spelbolag för att bättre kunna bestämma odds. Även lag och scouter är intresserade av att köpa sportdata
vilket gör detta till ett potentiellt tillväxtområde. Vi bedömer att bolaget här har ca 80 kunder och att omsättningen
uppgick till ca 10 mkr under 2020.
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Travtjänsten
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Drivkrafter/marknadsanalys

Analys av medielandskapet

Vi bedömer att tillväxten framöver kommer att drivas av B2C-intäkter. Detta då vi har observerat ett tydligt mönster
i medievärlden där en stor del av annonspengar försvinner till bl.a. Facebook, Google och liknande bolag. Vi har dock
noterat ett antal trender inom media som gynnar ESMG:

En övergång till digitala medier ifrån tryck: Vi bedömer att ESMG har en fördel jämfört med många traditionella
mediehus då man saknar en historisk konstadsbas kopplad till tryckt media. Genom att vara helt digitala ökar man
skalbarheten och håller nere kostnaderna. Vi bedömer även att den tekniska plattform som bolagets sidor bygger
på är skalbar, vilket vi såg när Padeldirekt startades.

Framväxten av nischade sportmediehus: Vi har observerat att det Gnns ett stort utrymme att fylla på
sportmediamarknaden. Detta då traditionell media tenderar att lämna de nischade delarna inom sport. Det har gett
upphov till ett antal nischade mediehus inom sport, varav några beskrivs nedan:

• The Athletic: Ett amerikanskt mediehus som fokuserar på amerikanska sporter (NHL, NBA, NFL och MLS)
och främst Premier League-rapportering. Bolaget köpte 2020 det brittiska mediebolaget Muddy Knees Media
(MKM) som drev ett antal stora fotbollspoddar. MKM producerade mycket content för andra mediehus, t.ex.
Eurosport och BBC.

• The Ringer: Bolaget förvärvades av Spotify 2020. Fokus är nyheter och podcasts inom NBA, NFL och
populärkultur.

• Barstool Entertainment: Ett mediehus som fokuserar på amerikansk sport. Bolaget drivs och ägs delvis av
medieproGlen Dave Portnoy. Det amerikanska spelbolaget Penn National köpte 2020 36% av bolaget till en
värdering motsvarande USD 450m.

Övergång ifrån annonsintjäning till betalmedia: Vi bedömer att vi kommer se en ökad betalningsvilja hos
mediekonsumenter inom sport. Detta då Certalet stora mediehus, t.ex. The Times, har lagt sina sportnyheter bakom
betalvägg. Även svenska sidor likt Sportbladet har börjat låsa in sin mer djupgående sportjournalistik. Vi tror detta
har sin förklaring i två skäl, minskade annonsintäkter generellt och att ren resultatdata är tillgänglig gratis vilket
gör att betalningsviljan för ren data är låg.

Här ser vi att ESMG jobbar med betalvägg/prenumerationsalternativ på många av sina sidor. Vi bedömer, givet
förändringen i annonslandskapet som diskuteras ovan, att betalväggar på sikt kommer att bli den stora intäktskällan
för mediehus online.

Vi bedömer att det skett en relativ stor förändring i medielandskapet i allmänhet och inom sportmedia i synnerhet.
Under de senaste åren har antalet nischade mediehus med inriktning på sport ökat. Detta har skett som en
motreaktion till att traditionella mediehus lagt ned eller minskat på sin sportbevekning. Det har även blivit lättare
att starta och driva olika former av medieverksamhet via t.ex. podcasts.

Vi bedömer att en av de främsta drivkrafterna bakom ESMG:s B2B-intäkter är den allmänna annonsmarknaden.
Denna marknad är relativt konjunkturkänslig vilket utvecklingen y/y under 2020 understryker. Vi ser dock att det
Gnns starka underliggande trender som spelar ESMG i händerna.

Drivkrafter för bettingverksamheten: Vi bedömer att fortsatta begränsningar kring "ren" spelreklam kommer att
göra att spelbolag likt Unibet kommer använda sig av mer redaktionellt innehåll för att marknadsföra sina tjänster.
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Totala annonsmarknaden Onlineannonsering

Annonsmarknaden i sin helhet är precis som datan visar tämligen konjunkturkänslig, men annonser inom vissa
speciGka område visar en fortsatt stark tillväxt. Vi bedömer att de trender vi ser med ökad onlineannonsering på
sikt gynnar ESMG.

Försäljningen av annonsutrymme online faller under endera av två huvudkategorier:

• Traditionell annons-/placeholder-försäljning: Annonsen är då en fast produkt över en viss tid på en
hemsida, en s.k. banner. Införsäljningsprocessen liknar traditionell medieförsäljning.

• Auktionsförfarande: De platser som inte säljs som fasta banners auktioneras ut i realtid. Här kan
annonsköpare ha väldigt speciGka önskemål. Som ägare av webbplatsen handlar det därför om att ha mycket
information om sina besökare för att kunna ta bra betalt för dem.

Övergången till ett digitalt auktionsförfarande gör att annonspriserna inom traditionell media sjunker kraftigt till
förmån för utrymme på sociala medieplatformar.

Vi bedömer att annonsmarknaden kommer att kunna återhämta sig under kommande år. Vi ser dock ett potentiellt
problem för ESMG och det är att spelbolag historiskt har varit en viktig annonsköpare. Den nyligen presenterade
spelutredningen gör att spelbolag kommer att investera mindre på den svenska marknaden vilket kommer leda till
att annonsköp minskar.

Sammanfattningsvis ser vi fem värdedrivare för ESMG som stämmer väl överens med de trender vi ser inom
medielandskapet:

• Nischade medier -> mer träEsäker annonsering
• Fler registrerade användare -> bättre möjlighet att ta betalt
• Ökad andel prenumeranter -> högre marginaler
• Fler besökare/användare -> ökad attraktivitet för annonsörer
• God skalbarhet i plattformen -> ökande marginaler

Vi ser samtidigt två potentiella hot för ESMG i det nya medielandskapet:

• Sociala mediekanaler tar större annons- och contentutrymme: Vi bedömer att sociala medier utgör en
konkurrent både inom annonsköp och screentime hos konsumenter. Ett populärt Twitter-konto kan t.ex.
vara en konkurrent till en nischad sportsida.

• Ökad efterfrågan på video: Vi bedömer att video tar en större del av medieutrymmet. Video är dyrare att
producera än text och kan således pressa ESMG:s marginaler.

En drivkraft på längre sikt är att bolaget genom Elite Prospects har lyckats bygga en stark användarbas i USA. Den
amerikanska marknaden för sportspel håller på att öppna upp och vi bedömer att mediekanaler likt Elite Prospects
kommer spela en nyckelroll som marknadsföringsplattformar. Ett exempel på detta är Barstool Sports som har
amerikanska Penn National (en kasinooperatör) som delägare.
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Konkurrensanalys

ESMG beGnner sig på en marknad där det råder hög konkurrens p.g.a. låga inträdesbarriärer och låga
substitutkostnader. Vi bedömer att bolaget har tre huvudtyper av konkurrenter:

Svenska mediehus: Det svenska medielandskapet domineras av två stora mediehus och TV-media. Dessa har ett
tydligt legacy från papperstidningar. Nedan följer en kort beskrivning av de fyra mediehusen och vilka medier de
kontrollerar. Vi bedömer att ESMG har en konkurrensfördel inom nischsporter.

• Schibstedt: Ett norskt mediehus som bl.a. kontrollerar Aftonbladet/Sportbladet och Svenska Dagbladet.
Aftonbladet.se där Sportbladet ingår är Sveriges 5:e mest besökta hemsida. Aftonbladet.se har ca 75-77m
besökare i månaden. SvD har ingen egen sportsida på webben.

• Bonnier: Ett svenskt mediehus som kontrollerar bl.a. Expressen. Expressen.se är något mindre än
Aftonbladet.

• TV4 Media: TV4 driver en av Sveriges största hemsidor med fokus på fotboll, Fotbollskanalen.se. TV4 Media
ägs av Telia. En stor konkurrensfördel för TV4 är att man äger sporträttigheter vilket möjliggör mer streamat
material på hemsidan.

• SVT: SVT driver hemsidan SVT.se/sport. Hemsidan har vissa sporträttigheter och är med då den ingår i public
service och är helt reklamfri.

Utländska mediehus: Vi bedömer att utländska mediehus likt The Guardian och The Times tar marknadsandelar i
Sverige i form av läsare. Detta av två anledningar

• Svenskars goda engelskakunskaper

• Mer omfattande och bättre innehåll. Vi bedömer den främsta konkurrenten inom sportmedia som The
Guardian. Tidningen ägs av en icke vinstdrivande stiftelse och saknar betalvägg. Vi bedömer att kvalitén
i krönikor och reportage hos The Guardian och konkurrenten The Times är betydligt högre än svenska
motsvarigheter inom främst engelsk fotboll.

Substitut: Vi bedömer att ESMG konkurrerar om skärmtid från bl.a. mobilspel eller andra aktiviteter.

Den del där ESMG har minst konkurrens är för produkten Eliteprospects.com. Här ser vi ingen direkt konkurrent ,
snarare substitut i form av data ifrån nationella hockeyförbund och dylikt. ESMG:s starka marknadsposition förklarar
den låga churn rate som produkten har.

På övriga intäktsområden har ESMG en betydligt tuEare konkurrenssituation än för Elite Prospects. Vi bedömer dock
att ESMG:s främsta konkurrensfördel är att man saknar traditionell legacy verksamhet vilket de större mediahusen
har och som skapar en betydande kostnadsbas. Den relativt Cexibla plattformen ger ESMG en konkurrensfördel.
ESMG:s tekniska plattform innebär att nya sidor snabbt kan skapas. Bolagets skribenter är dessutom mer Cexibla
än traditionella journalister, knutna till en tidning, vilket gör att content kan produceras för tredjepartsbolag, t.ex.
bettingbolag.
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Estimat

Vi har valt att dela upp intäkterna och prognostisera tre olika intäktskällor. Dessa tre är Elite Prospects, Övriga B2C-
tjänster samt B2B-tjänster. Anledningen är att vi bedömer att de har helt olika drivkrafter. Elite Prospects drivs av
antalet användare och B2B drivs av antal besökare på hemsidorna och den allmänna annonsmarknaden. I dagsläget
bedömer vi att Elite Prospects och B2C-verksamheten har bäst tillväxtpotential.

Elite Prospects

Elite Prospects har visat en kraftig tillväxt sedan start. Vi tror detta beror på två faktorer:

• Fyller en viktig funktion för användarna: Vi har inte hittat en liknande tjänst bland de konkurrenter vi
undersökt.

• Modest prisbild: Givet den årliga avgiften om ca 1 080 kr per år tror vi att få väljer att avbryta tjänsten av
kostnadsskäl. Churn blir således relativt låg.

Vi räknar med att antalet användare kommer att växa ca 10% q/q 2021. Detta motsvarar ca 46% i årstakt. Nedan följer
två grafer, den ena över antalet användare, den andra över tillväxttakten q/q. I tillväxtgrafen visas även vårt churn-
antagande på kvartalsnivå vilket motsvarar ca 8% på årlig basis. Vi bedömer detta vara en rimlig, men något låg nivå
för en B2C-tjänst. Vi ser att det Gnns tre nyckelfaktorer för att bygga en stabil återkommande intäktsbas

• Nya kunder: Avgörande för Elite Prospects är att öka antalet användare. Vi räknar med att man kan nå
närmare 20 000 konton under vår prognosperiod fram till år 2024. Det skulle motsvara ca 5% av alla
registrerade seniorspelare totalt. Utöver spelare ser vi fans som potentiella kunder. Ishockey är en av de
sporter där genomsnittsupportern lägger ned mest pengar på att följa sporten. Nedan följer en graf som visar
hur många hockeyentusiaster det Gnns och hur mycket de lägger på sporten.

• Churn: Vi bedömer att det Gnns en naturlig churn på denna tjänst då hockeyspelare slutar etc. Vi bedömer
denna vara strax under 10% på årlig basis.

• ARPU: Vi ser begränsade möjligheter för prishöjningar kommande år för Elite Prospects. Undantaget är om
nya versioner lanseras som är specialiserade på t.ex. scouter. Vill ESMG accelerera tillväxten bedömer vi att
man har råd att sänka månadsavgiften på EP då bruttomarginalen är hög.
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Antal användare Eliteprospects Tillväxt (q/q) churn

Registerade hockeyspelare (tusen) Antal supportrar och intäkter

Sammanfattningsvis ser vi en kraftig potentiell tillväxt i Elite Prospects. Vi bedömer att denna tillgång kommer att
stå för en stor del av intäkterna framöver och att marknaden är relativt omättad.
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-Övrig B2C verksamhet

Vi bedömer att tillväxten från övriga B2C kommer att vara mindre än tillväxten ifrån Elite Prospects. Anledningen
till detta är att ESMG, här, agerar på en mer konkurrensutsatt marknad. Vi bedömer dock att bolaget på sikt kan
öka ''share of wallet'' hos sina kunder genom att slussa användare mellan sidor. Ett exempel är att den som har ett
konto på Innebandymagazinet och börjar intressera sig för spel, slussas vidare till någon av bolagets spelsiter.

Vi bedömer dock att H1'21 kommer visa en stark tillväxt p.g.a. enkla jämförelsetal. Vi ser B2C-verksamheten växa
med ca 10% kommande år. 2023 väntar vi oss dock en tillfällig dipp då året inte har ett större mästerskap i fotboll.
Vi bedömer att konkurrensen på detta område är hårdare än för EP. Sammanfattningsvis ser vi en relativt stark
intäktsutveckling för båda intäktsbenen inom B2C-verksamheten drivet av följande aspekter:

• Ökad andel betalande användare: Vi bedömer att ESMG kommer att kunna fortsätta öka andelen betalande
användare på sina hemsidor. Detta genom att successivt öka andelen innehåll bakom betalväggar.

• Bredda till nya nischer: Vi ser det som sannolikt att ESMG väljer att öppna/förvärva nya nischmedier. Vi
anser att t.ex. motorsport är ett område dit man kan bredda sig. Det område där vi ser mest potential för
ESMG är dock e-sport, där vi bedömer att utövarna är relativt mogna i sin anpassningsgrad till digital media.

Elite Prospects försäljning (mkr) Total försäljning B2C segmantet (mkr)
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B2B-verksamhet

Vi ser två drivkrafter för B2B-verksamheten framöver, dels ökad efterfrågan för innehåll, dels annonskonjunkturen.
Vi bedömer att en tillväxt för annonser är att vänta nästa år då det är ett mästerskapsår, vilket ökade annonsintäkter
med 10% mellan åren 2017 och 2018. Vi bedömer dock att annonsförsäljning beGnner sig i viss strukturell nedgång
då de stora sociala mediebolagen tar annonsutrymme från traditionella medier. Nedan följer en graf över intäkterna
från B2B-verksamheten samt tillväxttakten.

Omsättning B2B (mkr)

Sammanfattningsvis bedömer vi att CAGR för ESMG kommer att vara ca 20% de kommande åren. Den huvudsakliga
drivkraften i bolaget kommer att vara B2C-intäkter från Elite Prospects och andra prenumerationsintäkter. ESMG
kommer således få en högre andel återkommande intäkter över tid.
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Kostnadsbas

Vi uppskattar att bruttomarginalen kommer att vara relativt konstant kommande år och kvartal i bolaget. Vi bedömer
att avskrivningarna i hög grad kommer att vara konstanta över vår prognosperiod. Avskrivningarna kan ökas om
bolaget väljer att genomföra förvärv eller kapitalisera utvecklingskostnader.

Vi bedömer att ESMG har två huvudsakliga kostnadsposter framöver, personal och övriga externa kostnader. Vi
tror att personalkostnaderna kommer att öka i takt med försäljningen och antalet anställda. Bolaget har nyligen
genomfört ett antal nyckelrekryteringar som är nödvändiga för tillväxten, men ökar kostnadsmassan tillfälligt. Vi
bedömer att man därefter kommer att addera personal successivt.

Personalkostnader, drivkrafter Kostnadsbas (mkr)

Sammanfattningsvis ser vi en stark tillväxtresa för ESMG, främst drivet av tre aspekter:

• Elite Prospects fortsätter visa en hög konvertering bland aktiva ishockeyspelare och användare i
hockeyvärlden. Ett exempel på detta är ledare, fans och scouter. Vi bedömer att detta är det område där
tillväxten kommer vara starkast framöver

• Fortsatt in@öde av betalande användare: Vi bedömer att ESMG kommer att kunna visa en stark
konvertering av gratisanvändare på sina nischade sportsidor. Detta då man hittills har sett en stark tillväxt
i detta segment och att man successivt lägger mer innehåll bakom betalväggar

• Fortsatt hög efterfrågan på content hos B2B-kunder: vi bedömer att ändrade regleringar på den svenska
spelmarknaden i kombination med att traditionella mediehus lägger ned redaktioner gör att det Gnns en
efterfrågan på tredjepartsinnehåll.

Vi bedömer att våra estimat kan nås trots att annonsmarknaden som styr en stor del av intäkterna är volatil och
svår för bolaget att själva påverka.
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Segmentfördelning Rörelseresultat (mkr)

Vi bedömer att den största utmaningen för ESMG är att visa att man åter kan nå den lönsamhet man hade innan
pandemin. Vi tror detta är rimligt givet två aspekter:

• Ökad intjäning ifrån Elite Prospects: Marginalen från denna tjänst är betydligt högre än från övriga
intäktskällor då bruttomarginalen ligger närmare 100%.

• Ökad abonnemangsstock: Vi bedömer att ESMG kommer att kunna öka andelen intäkter ifrån
prenumerationstjänster B2C. Dessa har också en högre marginal än nuvarande verksamhet.

Everysport – 9 March 2021 20 Erik Penser Bank



Värdering

Vi har använt oss av tre metoder för att värdera bolaget.
• Diskonterad kassaCödesanalys (DCF)

• Peervärdering

• Sum of the parts-värdering

Vi bedömer att de två mest relevanta är DCF-värderingen och SOTP då det är svårt att hitta peers i samma storlek
och med samma verksamhet som ESMG.

DCF

Den höga andelen återkommande intäkter gör att vi känner oss bekväma i våra estimat för kommande år och att en
DCF blir ett tydligt verktyg för att värdera bolaget.

DCF

Den höga tillväxten av återkommande intäkter samt en framtida marginalexpansion till följd av att skalbarheten och
de återkommande intäkterna ökar gör att vi ser ett högt motiverat värde om 27-30 kr till följd av vår diskonterade
kassaCödesanalys. I dagsläget handlar bolaget på en implicit WACC om ca 25% vilket enligt vår bedömning är för
högt givet att bolaget visar positivt kassaCöde och har en stabil balansräkning.
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Relativvärdering

För att värdera ESMG har vi valt att jämföra bolaget med ett antal europeiska/amerikanska mediehus. Dessa har
fortfarande en relativt hög andel tryckt media vilket gör att lönsamheten är något lägre.

Schibstedt: Ett norsk bolag som dominerar både tryckt och digital media i Norden. För en närmare beskrivning
hänvisar vi till konkurrentavsnittet. Utöver media har bolaget specialiserat sig på att äga och driva digitala
marknadsplatser. Detta är anledningen att bolaget handlas till betydligt högre multiplar än övriga.

News Corp: Ett amerikanskt mediekonglomerat med fokus på den anglosaxiska världen där man bl.a. äger TV-
nätverken FOX och Sky. Utöver detta kontrollerar bolaget tidningar likt The Sun och The Times

Daily Mail & General Trust: Ägaren till många av de konservativa engelska dagstidningarna och tabloidtidningarna.
Bolaget har en relativt hög andel paywalls på sina hemsidor. Utöver tidningar har bolaget en jämförelsevis hög andel
intäkter ifrån B2B-verksamhet.

New York Times: Ett klassiskt amerikanskt tidningshus som lyckats med transformeringen från tryckt content till
content online bakom betalvägg tämligen väl. Vi bedömer att NYT har visat att det går att röra sig ifrån ett traditionellt
tidningshus till en digital platform.

Reach: Ett brittiskt tidningshus som fokuserar på kvällstidningar. Bolaget har inte kommit lika långt i den digitala
omställningen som New York Times.

Vi har valt att inte inkludera "rena" kabel-/streamingbolag likt NetEnt, Sky och Comcast. Anledningen är att vi
bedömer att dessa har en helt annan CAPEX-proGl då de måste köpa sporträttigheter och dylikt.

Peers

Vi bedömer att ESMG givet sin storlek ska värderas med 20-25% rabatt emot de "papperstunga" mediahusen Daily
Mail, Reach och News Corp. Detta då vi anser att det ligger större risk i våra estimat för ESMG. Tillämpas denna
rabatt och diskonterar kursen tills idag får vi ett värde kring 30-32 kr på våra estimat för 2023.
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SOTP-värdering

Den sista metoden för att värdera bolaget är en s.k. sum of the parts-modell. Här väljer vi att värdera intäktsströmmen
ifrån Elite Prospects separat då vi anser att den har ett högre marknadsvärde än övriga intäkter i bolaget då de är
återkommande och har en hög bruttomarginal. Vi väljer att värdera de tre olika delarna på följande vis:

• Elite Prospects: 4x EV/sales 2023 vilket motsvarar en värdering i det lägre spannet för vertikal mjukvara. Vi
anser att man kan jämföra EP med en mjukvaruintäkt givet den höga bruttomarginalen.

• B2C ex. Elite Prospects: Verksamheten påminner mycket om traditionell media. Vi väljer därför att använda
en EV/sales-multipel på 1,5x 2023. Ser vi en hög tillväxt i återkommande intäkter kan en högre multipel
motiveras. Bolaget har dock relativt nyligen börjat med betalinnehåll på sina hemisdor och portaler. Att helt
röra sig mot en prenumerationsmodell tar relativt lång tid och är förenligt med operativa risker.

• B2B: Vi anser att intjäningen från detta område är relativt volatil då den är beroende av annonsmarknaden,
något som förvisso kommer att minska över tid. Vi väljer därför att värdera aEärsområdet EV/sales 1x på
2023 års estimat.

Adderar vi sedan de tre aEärsområdena och diskonterar värdet till idag får vi ett värde i spannet 34-36 kr.

SOTP Samanfattning värdering

Sammanfattningsvis ser vi ett motiverat värde för ESMG på 28-30 kr. Vi bedömer att följande parametrar måste
uppfyllas för att bolaget ska nå denna värdering:

• Bevisa skalbarheten i de medieplattformar bolaget har byggt. Vi anser att man genom att ha startat ett
antal nya hemsidor i form av Padeldirekt och Innebandymagazinet visat att plattformen för att starta nya
hemsidor inom speciGka nischer är skalbar. Under kommande år måste däremot bolaget visa att kunderna
är betalningsvilliga.

• Bevisa att B2B-intjäningen går att skilja ifrån @uktuationerna på annonsmarknaden. Vi bedömer att
bolagets intäkter ifrån annonsering är relativt volatila och hårt konkurrensutsatta ifrån marknadsföring på
t.ex. sociala medier. Våra källor i industrin bedömer att traditionell annonsering är i strukturell nedgång
till följd av framväxten av sociala medier. Kan ESMG visa att B2B-intäkterna kommer drivas av att man
producerar tredjeparts content kan vi både höja marginal och intjäning för detta aEärsområde.

• Fortsatt högt inCöde av användare till Elite Prospects. Vi bedömer att en fortsatt hög tillväxt för EP är en
nyckel för att ESMG ska nå vårt motiverade värde. För att tillväxten ska öka ifrån detta aEärsområde måste
ESMG lyckas att hålla churn rate nere samtidigt som man ökar inCödet av nya konton.

Vi bedömer att ESMG beGnner sig i ett intressant läge där man på nuvarande nivåer knappt värderar ett av bolagets
tre aEärsområden i kursen. Den höga cash Cow yielden om ca 10% kommande år indikerar att bolaget är relativt lågt
värderat och att marknaden inte har förstått dynamiken i de olika aEärsområdena.
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ESG analys

Everysport Media Group står för ett visst miljöavtryck i form av koldioxidutsläpp från energiförbrukning. Vad
gäller en mediekoncern som ESMG med fokus inom främst sport och spel, så är GDPR-formalia en fundamental
byggsten och även en viktig etisk aspekt som de aktivt bemöter.

Environment
Naturligt är ESMG:s direkta miljöpåverkan begränsad då verksamheten äger rum på digitala plattformar. De
annonser de tillåter kan däremot vara av sådan karaktär som har betydelse för det slutgiltiga miljöavstampet,
eftersom de i sig uppmuntrar till konsumtion. Ytterligare en miljöaspekt att belysa är mängden energi och el som
går åt för att kunna upprätthålla en mediekoncern som ESMG, vilket alltså resulterar i koldioxidutsläpp, men detta
är trots allt marginell påverkan.

Social
För ESMG är kundupplevelsen i fokus, varför deras tjänster och värdeerbjudanden konstant anpassas efter
den speciGka kunden. Annonseringen väljs alltså ut för att individen ska nås av relevant information. ESMG:s
samarbeten inom bland annat gaming och betting skulle kunna belysas utifrån ett etiskt perspektiv.

Governance
ESMG bemöter dataskyddsförordningen GDPR genom att informera användare kring insamling av persondata
samt få deras aktiva samtycke. ESMG:s mediekoncern förhåller sig till sporträttigheter och följer miljöpolicys.
Tjänsteleverantörer inom plattformen hanterar parallellt regler och förhåller sig till dessa.
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Resultaträkning

Balansräkning
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Kassa@ödesanalys

Everysport – 9 March 2021 26 Erik Penser Bank



Nyckeltal

Nyckeltal
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Kvartalsvis data
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
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. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veriGerade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser 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 att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i Gnansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera Gnansiella instrument såsom till exempel kassaCödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassiGceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiGceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaCöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaCöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassiGceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonCiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonCikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonCikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett Gnansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aEärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade Gnansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn
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