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Tourn International
Youtubepartner med stark tillväxt
Influencers och Youtube
Tourns kärnverksamhet består av två delar. Den ena är en influencer-agentur där influencers matchas med
varumärken för reklamsamarbeten. Den andra är ett partnerskap med Youtube där Tourn erbjuder youtubers
en plattform för hjälp med att kapitalisera på deras innehåll men även med skattebetalningar, fakturering och
att öka befintliga annonsintäkter. Youtube-delens tillväxt i Q4´20 om 275 % y/y bådar gott inför framtiden.
Plattform med stordriftsfördelar
Tourns har i vår mening stordriftsfördelar som skapar inträdesbarriärer. Ju fler influencers som arbetar med
Tourn, desto större värde finns det för varumärken att använda Tourns tjänster. Vi bedömer att även Youtubedelen har stordriftsfördelar vilket innebär att Tourns tillväxtresa bör underlättas ju större företaget blir.
Lågt värderat mjukvaruföretag
Till skillnad från många andra snabbväxande digitala bolag på börsen har Tourn inte en hög värdering. Vi
anser istället att den är väldigt låg. Vårt motiverade värde är 28 kr per aktie vilket ger ca 100 % uppsida från
dagens 14 kr. Bolagets beroende till Youtube, höga volatilitet i aktien och lilla storlek i en snabbföränderlig
bransch innebär dock hög risk vilket vår höga WACC om 14 % återspeglar.
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Sammanfattning
Youtubepartner med stark tillväxt

Investment Case
Tourns kärnverksamhet består av två delar. Den ena är en agentur för influencers där influencers matchas med
varumärken för reklamsamarbeten. Den andra är ett partnerskap med Youtube där Tourn erbjuder youtubers en
plattform för hjälp med att kapitalisera på de innehåll som de äger men även med skattebetalningar, fakturering
och att öka befintliga annonsintäkter.Youtube-delen, som kallas Nagato, erbjuder även en omfördelning av
annonsintäkter när videoskapare visar innehåll som någon annan äger rättigheterna till. Bolaget grundades 2010
och har ca 15 anställda.
Skalbarheten
Tourns verksamhet är till stor del automatiserade. Vi bedömer däremot att vissa av Tourns konkurrenter gör
mer arbete manuellt. Vi tror att de mer manuella företagen riskerar att konkurreras ut till förmån för de
mer automatiserade då de senare kan hålla nere kostnaderna. Att en stor del av Tourn är plattformbaserat,
innebär att en kraftig tillväxt kan ske utan större investeringar. Plattformar underlättar även tillväxt genom
partnerskap. I teorin kan bolag med plattformar och bruttomarginaler över 90 % låta 80 % av sina intäkter
tillfalla partners, men ändå generera ökad vinst. Vi ser partnerskap som en tillväxtdrivare framöver för
framförallt Tourns Youtube-del Nagato.
Partner till Youtube
Youtubes annonsintäkter har nästan tredubblats sedan 2017. Tourn är genom Nagato partner till Youtube
och kan därmed utnyttja Youtubes imponerande tillväxt. När ett Youtube-klipp innehåller material som har
en extern rättighetsägare, ska ägaren till upphovsrätten erhålla alla annonsintäkter som klippet genererar.
Nagato kan, med upphovsrättsinnehavarens tillåtelse, genomföra en omfördelning av intäkterna och behålla
en del själv. Vi bedömer att affärsmodellen är väldigt attraktiv för upphovsrättsinnehavaren som ökar sina
intäkter utan någon kostnad eller arbete. Vi estimerar att detta ben av Tourn kommer växa från ca 4 mkr
i intäkter idag till drygt 26 mkr år 2025.
Rider på influencertrenden
Tourn Agency har en inbyggd tillväxt tack vare influencertrendens starka tillväxt. Verksamheten parar
primärt ihop varumärken med influencers för reklamsamarbeten. Det finns studier som visar att influencers
har lika stark påverkan på köpbeslut som rekommendationer från vänner. Influencer marketing har sålunda
en potentiellt mycket kraftig påverkan på konsumenters köpbeteenden. Vidare får varumärkena riklig
tillgång till kunddata eftersom all reklam sköts digitalt. Exempelvis kan marknadsföringskampanjens utfall
mätas. Vi bedömer att influencer marketing kommer växa kraftigt framöver och att Tourn kommer kunna
kapitalisera på tillväxten.
Motiverat värde
Vi har genom en multipelvärdering kommit fram till vårt motiverade värde om 28 kr per aktie. Vår WACC
är 14 % och prognosperiod fram till och med år 2025. Vi har även gjort en DCF-värdering som genererar ett
värde på 37 kr per aktie.
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Ordlista:
Tourn: Moderbolaget, heter egentligen Tourn International. I texten kommer vi att benämna moderbolaget som
endast Tourn.
Youtuber: Person vars jobb är att skapa videor på Youtube.
Content ID: Ett digitalt system som används för att upptäcka brott mot upphovsrätten i videor på Youtube.
Tourn Agency: Affärsområde inom Tourn som arbetar med att matcha influencers och varumärken.
Nagato: Affärsområde inom Tourn som erbjuder tjänster genom Youtube.
Influencer: Är en person som kan påverka vad konsumenter köper. Begreppet influencer avser normalt sett att ha
många följare i sociala medier och därigenom ha en signifikant påverkan på följarnas preferenser och varuköp.
Influencer marketing: Att främja och sälja produkter eller tjänster genom influencers som kan ha en effekt på
märkets karaktär och öka märkets attraktivitet bland köpare.
Reversed merger: Även kallat omvänt förvärv. Innebär att ett företag blir noterat genom att köpa till sig kontrollen
av ett noterat bolag. Metoden används som substitut till en vanlig IPO eftersom den är snabbare och ibland billigare.
Spin-off: Att särnotera en del av verksamheten, exempelvis ett dotterbolag, så att det blir ett fristående bolag.
Segmentering: Inom marknadsföring använder man segmentering för att dela upp potentiella kunder i olika grupper.
Bolag försöker segmentera fram de grupper som de tror passar bäst för just deras produkt.
WACC: Weighted average cost of capital. Diskonteringsränta eller avkastningskravet för en investering. Används för
att beräkna hur mycket en värdering ska diskonteras med.
CAGR: Compound annual growth rate. Årlig tillväxt i procent.
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Beskrivning av Tourn
Bakgrund
Tourn i dess nuvarande form bildades av entreprenören Robin Stenman 2014. Robin utvecklade vid den tiden appar
och la ner många timmar på marknadsföring. Han iaktog samtidigt hur bloggaren Kenza genom ett blogginlägg
höjde en app till toppen av nedladdningslistan för appar. Robin förstod värdet av influencers för att öka produkters
försäljning, varpå affärsidén för Tourn formades.
Vid denna tid var marknadsföring genom bloggar underdimensionerad med avseende på reklam för andras
produkter, mätning av kampanjer och uppföljning av resultat. För att fylla denna lucka i marknaden skapade Robin
Tourn Agency.
Historisk tidslinje Tourn

Sedan dess har Robin programmerat automatiska tjänster som ska underlätta livet för influencers/youtubers och
samtidigt förbättra deras intjäning. Idag är meriterade influencers som Kenza och Bianca Ingrosso anslutna till
plattformen och varumärken som Puma, Breitling, Electrolux och H&M har använt Tourn.
Som den serieentreprenör Robin är inledde han parallellt med Tourn Agency även ett partnerskap med Youtube för
att bygga plattformen Nagato 2017-2018. Nagato och Tourn Agency ser vi som Tourns huvudverksamhet idag.
Bolaget bedriver även verksamheterna Charge och Challenge samt äger fortfarande drygt 10 % av Hubso och aktier
för ca 2 mkr i Gogo Lead Tech.
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Nagato
Nagato är en it-plattform som videoskapare på Youtube kan ansluta till. Genom plattformen kan youtubern få tillgång
till sponsrade reklamsamarbeten, utbildningar och ett nätverk med andra youtubers. Vidare erbjuder Nagato även
automatiserad hjälp med exempelvis skattefrågor, redovisning och andra administrativa moment för videoskaparen.
Vår bedömning är att många youtubers vill fokusera på att skapa videor och gärna outsourcar dessa administrativa
moment.
Videoklipp på Youtube genererar intäkter genom att externa annonsvideoklipp adderas till videorna. De youtubers
som är anslutna till Nagatos plattform delar sina annonsintäkter med Nagato. Nagato genomför inget arbete för att
matcha youtubern med rätt annonsfilm. Den delen sköter Youtube vilket automatiserar hela processen för Nagato.
Nagato säljer sin plattform och det krävs inte fler anställda bara för att fler använder Nagato. Det gör
verksamheten väldigt skalbar och möjliggör enkel global spridning. Antalet Youtube-kanaler som anslöt till Youtubes
partnerprogram för att tjäna annonspengar på sina videor ökade med över 100 % från 2019 till 2020. Tillväxten är
stark.
Nivån på intäkter per klipp beror exempelvis på köpkraften i landet där annonsen visas. Nagato växer mycket i USA,
UK samt Japan och intäkterna där är ca 4 gånger högre än i Sydamerika, som varit Nagatos största marknad historiskt.
Nagatos intäkt varierar, men är generellt mellan 1-100 kr per 1 000 visningar av ett klipp.

Som partner till Youtube bedömer vi att Nagato kommer kunna
kapitalisera på plattformens stora spridning och snabba tillväxt

Själva intäktsfördelningen mellan Youtube, Nagato och youtubern skiljer sig åt beroende på avtal. Men Youtube
erhåller ca 55 % av intäkterna. Av de resterande 45 % fördelas i snitt ca 70 % till youtubern och 30 % till Nagato.
Nagatos andel kan dock variera mellan 10-40 %.
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Intäktsfördelning Nagato, Youtube & youtubern

Variationer kan förekomma, men detta bedömer vi är den genomsnittliga
intäktsfördelningen

Av 100 kr får alltså Youtube 55 kr, youtubern 31,5 kr (70 % av 45 kr) och Nagato 13,5 kr (30 % av 45 kr). I Tourns
resultaträkning redovisas endast 45 % av annonsintäkterna, alltså det som kvarstår efter att Youtube erhållit sina 55
%. Youtuberns ca 70 % av det som återstår redovisas som "inköp tjänster". Att youtuberns intäkter redovisas som
"inköp tjänster" gör bruttomarginalen artificiellt låg för att vara mjukvara.
Content ID – omfördelning av intäkter från upphovsrätt
Nagato har ytterligare ett intäktsben som vi anser är högintressant. Nagato genomför omfördelning av annonsintäkter
på grund av brott mot upphovsrätt. När ett Youtube-klipp innehåller material som har en extern rättighetsägare, ska
ägaren till upphovsrätten erhålla alla annonsintäkter som klippet genererar. Videoskaparen får alltså inget.
Youtube är väldigt hårda med reglerna och videoskaparen får inte ens sjunga någon annans sång utan att det bryter
mot upphovsrätten. I praktiken innebär det att en youtuber exempelvis kan göra ett långt klipp om krukväxter,
men spelas musik i bakgrunden av Britney Spears i 30 sekunder ska hon erhålla alla annonsintäkter från klippet.
Detsamma gäller om en youtuber visar en del av en annan youtubers videoklipp.
Youtube ger utvalda samarbetspartners rätten att omfördela annonsintäkterna, givet att rättighetsägaren går med
på det. Incitamentet att gå med på omfördelningen från rättighetsägarens sida är starkt. De får automatiskt en
extra intäkt utan kostnad eller arbetsinsats. Rättighetsägaren behöver endast ge Tourn en fullmakt för kontot
så att omfördelningen av annonspengarna kan genomföras. Givetvis behåller Tourn en del av intäkterna själva.
Intäktsfördelningen liknar 55/70/30-modellen vi beskrev ovan, men är ofta något mer fördelaktig för Nagato än deras
övriga verksamhet.
Youtube har tagit fram algoritmer som hjälper bolag likt Nagato att hitta videor med innehåll från en specifik
rättighetsägare. Programmet kallas Content ID. Tourn har sedan byggt ytterligare algoritmer för att hitta fler videor
som de kan tjäna pengar på genom omfördelning av annonsintäkter. Processen är alltså automatiserad.
Tourn utför en sista manuell kontroll så att videon verkligen innehåller rättighetsägarens material och gör
sedan omfördelningen med ett knapptryck. För vissa videor kan det såklart bli svårtolkat vem som egentligen
äger rättigheten till materialet, men Youtube är generellt väldigt hårda mot den som använder någon annans
upphovsrättsmaterial. Nagato har alltså Youtube på sin sida.
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Intäktsfördelning från videoskapare till Nagato och
upphovsrättsinnehavaren

Genom ett knapptryck överför Nagato annonspengarna från videokreatören till
upphovsrättsinnehavaren. Nagato tar själva drygt 30 % av överföringen

Alternativet för videoskaparen till att annonsintäkterna omfördelas är att Youtube-videon tas ner och kanalen får en
varning. Efter tre varningar under en 90-dagarsperiod raderas hela Youtube-kanalen och hela dess innehåll. Att lämna
bort annonsintäkterna för en specifik video blir således betydligt mer attraktivt för videoskaparna än alternativet.
Youtube skickade nyligen ut ett nyhetsbrev om att bolaget betalat ut mer än USD 30mdr till kreatörer, artister och
medieorganisationer under de senaste tre åren. Att Youtube aktivt försöker sprida den informationen indikerar att de
ser partnerprogrammet som en viktig väg för att undvika lagliga dispyter om upphovsrätt. Segmentet utgör endast
ca 20 % av Nagato idag. Vi bedömer att detta segment av Youtube kommer växa kraftigt framöver och att Nagato
kommer vara en del av den tillväxten.
Partnerskap Nagato
I och med att Tourn säljer access till sin plattform ser vi partnerskap som en bra affärsmodell. Nagato kan sälja
plattformen och lämna bort en stor del av intäkterna, men ändå öka vinsten. Vi bedömer att Nagato har en
bruttomarginal exklusive youtuberns andel på över 90 % och de kan därför, i teorin, lämna bort 85 % av intäkterna och
ändå öka vinsten genom partnerskap. Skalbarheten är därför mycket stor. Nagato tecknade i februari ett partneravtal
med ett nordamerikanskt influencernätverk och vi tror att fler partnerskap är att vänta. Marknaden är så pass stor
att partnerskapen inte kommer att kannibalisera på den egna försäljningen.
Partnerskapen underlättar tillväxt
Ett av de större hindren för Nagatos tillväxt är att kunder behöver tilltro till Nagato. Affärsmodellen innebär att
youtubers lämnar ifrån sig kontrollen över sitt konto genom en fullmakt till Nagato och tilliten blir därför väldigt
viktig. Genom partnerskap kan tilliten överbryggas.
Influencerna har tillit till de agenturer eller byråer de redan arbetar med. Nagato kan genom partnerskap med
agenturerna dra nytta av den tilliten. Partners blir därför en väg till youtuberns förtroende som behövs för att teckna
avtal.
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Tourns partnerskap med exempelvis influenceragenturer leder till fler avtal med youtubers/
influencers. Då Nagato använder automatiserad mjukvara kan bolaget dela intäkterna med både
agenturen och influencern, men ändå ha ett väldigt lönsamt partnerskap

I takt med att Nagato växer bedömer vi en ökad möjlighet för högre marginal i partneravtalen. Idag behöver Nagato
partners men ju större bolaget blir och ju fler som känner till bolaget, desto mindre behov har Nagato av partners.
Vi ser därför goda möjligheter att Nagato på sikt kan öka marginalen i partnersamarbetena. Utan Nagato finns det
inga intäkter för partnern. Utan partnern kan Nagato möjligen teckna avtal direkt med influencern.
Nagatos starkare position i relation till partnern kan dock appliceras även på Youtubes relation till Nagato. Youtube
behöver i nuläget Nagato för att öka intäkterna och vi tror att de kommer fortsätta använda sig av dem. Risken finns
dock att Youtube kan genomföra större delen av Nagatos verksamhet in-house. Vi ser inte det som troligt då vi ser
att Nagato fyller en viktig funktion för Youtube.
Sammanfattningsvis är vi positiva till Nagatos affärsmodell och de tre största drivkrafterna vi ser för framtida tillväxt
är följande:
1. Ger intäkter utan arbete eller kostnad för kunden/upphovsrättsinnehavaren.
2. Vi tror att partnerskap kommer driva försäljningen framöver, mjukvara ger goda förutsättningar.
3. Nagato kan utnyttja Youtubes snabba tillväxt.
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Drivkrafter Nagato

Tourn Agency
Tourn Agency är en plattform som kan matcha influencers med varumärken. Influencern får ersättning av
varumärket för att marknadsföra produkter genom sina sociala mediekanaler. Modellen har bevisat sig och Tourn
Agency omsatte 60 mkr 2020.
Influencers som ingått samarbeten med Tourn Agency är exempelvis Bianca Ingrosso, Kenza och Alexandra Bring.
Exempel på varumärken är Puma, Daniel Wellington, Huawei och H&M.
Betalningen till influencern går genom Tourns system varav Tourn behåller en del. Vid framförallt större kampanjer
brukar Tourns inblandning vara större och därmed kräva något mer manuellt arbete. Hittills har över 46 000
influencerkampanjer genomförts via Tourns plattform med kampanjbudgetar från 500 kr till 5 Mkr.

Erik Penser Bank

9

Tourn International – 16 March 2021

Tourn Agencys ekosystem

Tourn Agencys plattform matchar varumärkena med rätt influencer

Av influencerns ersättning erhåller Tourn ca 30-50 % och influencern resten. Tourn har alltid en fast ersättning men
kan också få en kompletterande rörlig del.
Utöver själva matchningen erbjuder Tourn influencern ett kreatörssystem för Youtube-klipp och ett
löneadministrationssystem. För varumärkena erbjuder Tourn analys av influencers och marknader samt system för
resultatrapport från genomförda kampanjer. Att digitalt enkelt kunna mäta kampanjernas effektivitet ser vi som en
av de stora drivkrafterna för Tourn Agency.
Datadriven marknadsföring är mycket lättare online än i en butik. Kundens preferenser lagras online vilket möjliggör
riktade annonser som är bättre anpassade för den tilltänkta målgruppen och ger bättre effekt. I realtid kan Tourn
mäta hur många som klickar vidare till annonsen från videon och hur kampanjen för den aktuella produkten går
jämfört med andra produkter.
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Datadriven marknadsföring

Segmentering Tourn Agency
Genom influencer marketing kan varumärken matchas specifikt med influencerns existerande följarskara i åtanke.
Följarskaran är ofta nischad, gillar influencern och vill troligen vara som och ha det som influencern har. Hade
följarna inte gillat influencern hade de inte följt honom eller henne. Segmenteringen blir därför i vår mening naturligt
väldigt träffsäker.
Är det exempelvis en sminkinfluencer är sannolikheten väldigt hög att följaren är intresserad av att köpa smink.
I kontrast till exempelvis dyr reklamtid på TV riktad till allmänheten är genomslagskraften efter segmentering
betydligt högre.
Influencern har stor påverkan
Influencerns följare utvecklar ofta en väldigt stark relation till influencern och personen delvis som sin vän.
Människan har använt sociala medier under en nästan obefintlig del av sin historia. Den primitiva delen av vår hjärna
tror därför att man är tillsammans med influencern alla timmar man ser personen på Youtube. Många spenderar
digitalt mer tid med influencers än fysiskt med sina vänner eller familj. Bandet blir därför väldigt starkt och vi
bedömer att det kan vara lätt att underskatta för äldre generationer.
Relationen till exempelvis en idrottsstjärna blir annorlunda än den till en influencer. Idrottsstjärnan ser man utföra
sitt jobb, medan man följer med influencern ner på djupet i det personliga livet. Det kan innebära allt ifrån prat om
relationer och känslor till interaktion med sina följare. Relationen till influencern får således mer av en personlig
karaktär.
En studie från Twitter och analysföretaget Annalect visar att 49 % förlitar sig på rekommendationer från influencers
jämfört med 56 % från vänner. Variationerna i liknande studier är stor, men vi konstaterar att följarna ser influencern
som mycket mer än en reklampelare. Influencerns påverkan är betydande och marknadsföringen effektiv om den
genomförs på rätt sätt.
Att följarna tycks ranka rekommendationer från influencers nästan lika högt som de från vänner är ett viktigt mått
eftersom rekommendation från vänner är något av en helig graal inom marknadsföring. Flera studier visar att kunder
har ca 90 % mer tillit till ett varumärke som en vän har rekommenderat jämfört med ett vanligt reklaminlägg.
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Sammanfattningsvis är vi positiva till Tourn Agencys affärsmodell och de tre största fördelarna vi ser är:
1. Digitalt bolag, jämfört med flera konkurrenter
2. Datadriven marknadsföring skapar bättre mätbarhet av kampanjer
3. Influencer marketing ger högre impact än vanliga annonser

Drivkrafter Tourn Agency

Inträdesbarriärer
Vi ser inträdesbarriärerna till Tourns verksamheter som medelhöga. Gällande Nagato behöver företag teckna
ett partnerskap med Youtube för att kunna bedriva sådan verksamhet. Youtubes godkännande är därför en
inträdesbarriär. Vidare ser vi stordriftsfördelar inom upphovsrättssegmentet som en inträdesbarriär. Som vi tidigare
beskrivit ser vi tillit som en viktig aspekt och det är svårt för nystartade små aktörer att uppnå det.
Vi ser även stordriftsfördelar för Tourn Agency. Ju större Tourn Agency blir, desto fler influencers finns det i bolagets
databas och fler varumärken som använder plattformen.
Flera varumärken söker efter nischade influencers inom områden såsom exempelvis bakning eller krukväxter. Det är
då fördelaktigt att arbeta med många influencers att välja mellan. Vidare skapar relationerna med varumärkena och
influencerna en inträdesbarriär. Om Tourn Agency har genomfört framgångsrika kampanjer åt dem gör relationen
troligen att kunden kommer tillbaka. Sammantaget har Tourn 87 % intäkter från återkommande kunder.
Det finns förvisso flera mer manuella bolag som matchar ihop influencers med varumärken. Vår tro är dock att
de automatiserade plattformarna kan komma att konkurrera ut de manuella arbetssätten. I och med den högre
kostnaden för det manuella arbetet kommer troligen kostnaderna behöva flyttas över till varumärkena som då
behöver betala ett högre pris. Paralleller kan dras till övriga annonsmarknaden där den manuella arbetsprocessen
till stor del har konkurrerats ut av digitala annonsföretag som Facebook och Google.
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Marknad
Tourn Agencys marknad kan i vår mening definieras både som digital marknadsföring och e-handel. Nagatos marknad
är digital marknadsföring samt Youtube.
Marknaden för digital marknadsföring är betydande. Reportlinker estimerar att marknaden kommer att växa från
dagens 330 miljarder USD till 640 miljarder USD år 2027. Det ger en årlig tillväxt om 10 %.
Digital marknadsföring marknadsstorlek (USDmdr)

Nischen influencer marketing visar ännu starkare tillväxt och Markets and Markets räknar med att marknaden
kommer att växa från USD 6mdr 2020 till USD 24mdr 2025. Det motsvarar en årlig tillväxt om 32 %. Givet hur liten
del influencer marketing utgör av den totala digitala marknadsföringen (ca 5 %) finns gott om utrymme att växa.
Influencer marketing marknadsstorlek (USDmdr)

E-handel marknad
Tourn Agencys kunder använder sig av e-handel i marknadsföringskampanjerna vilket gör marknaden relevant i
sammanhanget. Marknaden inom e-handel för retail är betydande och omsätter ca USD 4bn årligen. Grandview
research estimerar att marknaden kommer att växa med ca 9 % årligen till år 2027. Den kommer då att vara värd
ca USD 8,5 bn.

Erik Penser Bank
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E-handel marknadsstorlek (biljoner USD)

Youtubes annonsintäkter växer kraftigt. Sedan 2017 har intäkterna mer än dubblerats från USD 7mdr till nästan USD
20mdr 2020. Tillväxten ser ut att fortsätta och givet Nagatos globala närvaro finns det en stor marknad att växa inom.
Youtube annonsintäkter (USDm)

Sammanfattningsvis är Tourn verksamma inom stora marknader med hög strukturell tillväxt framöver, vilket bådar
gott för framtiden.

Sociala medier
2005 använde ca 5 % av den amerikanska vuxna befolkningen sociala medier. Idag är siffran nästan 80 %. Värdet på
marknaden växer ännu snabbare än antalet användare. Det beror bland annat på att varje aktiv användare lägger
mer tid på sociala medier. 2015 spenderade amerikanska aktiva användare dagligen ca 1 tim 50 min på någon social
plattform. 2019 innan pandemin hade siffran växt till 2 tim 25 min och är idag ännu högre.
Globalt använder idag ca 3,5 miljarder människor någon form av social media. Marknaden fortsätter att växa och
fördelningen åldersmässigt för exempelvis Instagram i USA ser ut som nedan.
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Instagram åldersfördelning i USA

Användningen av sociala medier är klart högre i yngre åldersgrupper än i äldre. I takt med att åldersstaplarna förskjuts
åt höger i diagrammet kommer därför en större andel av befolkningen använda sociala medier. Förflyttningen av
marknadsföringsbudgetar mot det digitala och mot sociala medier är en trend som bör pågå under mycket lång tid.

Den tekniska utvecklingens roll
Den tekniska utvecklingen är en stark drivkraft bakom influencerns utveckling. För bara 10 år sedan behövdes
relativt dyr och otymplig utrustning för att filma och fotografera med tillfredsställande kvalitet. Idag behövs bara
en smartphone.
Vidare underlättar den förbättrade internetuppkopplingen konsumtionen av influencers material. Videor är ett
vanligt format för influencers och för det behövs en relativt snabb och stabil uppkoppling. Introduktionen av 5G
kommer att ytterligare förbättra uppkopplingen.

Konkurrens
Sammantaget tycker vi att Tourn befinner sig i en relativt fördelaktig position konkurrensmässigt.
Efter att ha pratat med industrikällor är vår uppfattning att vissa konkurrenter till Nagato har en mer manuellt
driven verksamhet och arbetar mer likt en agentur. Vår bedömning är att ett automatiserat och digitalt arbetssätt
är viktigt för att kunna skala snabbt och ha hög lönsamhet. Vi ser därför Nagatos position gentemot konkurrenter,
generellt, som positiv. Den negativa aspekten är Nagatos mindre storlek, men med tiden bör detta hinder försvinna.
Globala konkurrenter till Nagato är t.ex. de publikt listade företagen UUUM och BroadbandTV. Gällande Tourn
Agency har vi inte funnit någon börsnoterad jämförbar peer.
Tourn Agency befinner sig i en liknande situation som Nagato med skillnaden att vi bedömer konkurrensen som
hårdare. Något lägre inträdesbarriärer jämfört med Nagatos bransch gör att fler små aktörer kan arbeta likt Tourn
Agency, dock ofta efter en mer manuell modell. Även här tror vi att den mer digitaliserade processen ger Tourn
Agency en fördel jämfört med vissa andra konkurrenter. Vi har inte sett några konkurrenter som erbjuder en
signifikant bättre lösning än varken Tourn Agency eller Nagato men branscherna är unga och konkurrenslandskapet
kan skifta snabbt.

Erik Penser Bank
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Finansiell historik
Ett antal faktorer försvårar analys av Tourns finansiella historik. Följande gäller och är viktigt att förstå för att
analysera Tourns historik:
• Tourn avyttrade en del av sitt innehav i dotterbolaget Hubso under Q2 2020 vilket resulterade i finansiella
intäkter om ca 35 mkr. Det ger Tourn en missvisande hög vinst för 2020. Tourn har även avyttrat
verksamheten Gravel för 6 mkr betalt till 10 % i cash och 90 % i aktier.
• Det mest korrekta lönsamhetsmåttet för Tourn är "EBITDA före andelar i intresseföretag". Posten
"Andelar i intresseföretag" påverkas av en i vår mening irrelevant avskrivning vilket minskar lönsamheten.
Avskrivningen kommer från en omvänd merger som Hubso gjorde av Orgo Tech och har alltså inget med
själva verksamheten att göra. Det är endast en irrelevant goodwill-nedskrivning från en spin-off.
Omsättningen ser ut att ha varit lägre 2020 än 2019 på grund av att bidragen från Hubso och Gravel inte redovisas
2020, men gjorde det tidigare år. Det blir alltså fel att jämföra Tourns omsättning utan att justera för detta.
Borträknat dessa nu avyttrade verksamheter har tillväxten 2018, 2019 och 2020 varit stabil och god. Den högra bilden
nedan illustrerar hur Tourns nuvarande kärnverksamhet faktiskt har utvecklats. Det är det relevanta diagrammet.
Figuren till vänster inkluderar Hubso och Gravel i de historiska siffrorna. Det är siffrorna som normalt visas i
screeners och liknande.
Tourn omsättning inklusive avyttrade verksamheter

Tourn exklusive avyttrade verksamheter

Försäljningarna av Hubso och Gravel innebär att vinsten blev 23 mkr 2020, men det relevanta lönsamhetsmåttet
"EBITDA före andelar i intresseföretag" blev -2 mkr. Den högra bilden nedan illustrerar alltså bäst hur lönsamheten
har utvecklats.
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Tourn vinst per kvartal 2020

"EBITDA före andelar i intresseföretag" per kvartal
2020

Som kan ses i den högra bilden ovan uppvisade Tourns kärnverksamhet ett positivt resultat Q4´20 om 2,7 mkr med
knappt 10 % i rörelsemarginal. Vi ser positivt på att Tourn kan vara lönsamma redan nu i sin tillväxtfas. Vi tror att
Q4 var början på ett positivt resultatskifte för Tourn.

Nagato
Nagato drabbades relativt hårt av pandemin. Bolagets intäkter beror till stor del på hur höga annonspriserna är på
Youtube. Youtubes annonsprissättning beror på utbud och efterfrågan och pandemins påverkan på restauranger och
hotell resulterade i mindre annonsering. Det sänkte priset på Youtube-annonser med lägre intäkter till Nagato som
konsekvens. Vidare har en relativt stor del av Nagatos intäkter historiskt kommit från Sydamerika som drabbades
särskilt hårt av pandemin.
Dessutom hade Nagato samarbete med en del barn-youtubers och Youtube har infört försvårande regler gällande
intäkter kopplade till denna grupp.
Omsättning Nagato

Trots den dåliga starten på 2020 blev Q4 ett rekordkvartal. Tillväxten gick från negativa 19-61 % under Q1-Q3 till
+276 %. Förklaringen ses till stor del i tabellen nedan. Nagato växer kraftigt i marknader som har betydligt högre
snittintäkter per annonsvisning än Tourns historiskt största marknad Sydamerika.

Erik Penser Bank
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Snittintäkter per 1 000 visningar youtube

Marknaderna där Tourn växer har högre snittintäkter vilket förklarar den starka
tillväxten i Q4

Nagato tecknade nyligen ett nordamerikanskt partneravtal med ett betydande kontraktsvärde om ca 1 mkr per
månad. Avtal som dessa gör att vi ser positivt på Nagatos utveckling och tror att det positiva momentumet från Q4
kommer att fortsätta.

Tourn Agency
Tourn Agency har haft en relativt god tillväxt senaste två åren. Q3 2019 var ovanligt starkt vilket gav negativ tillväxt
under Q3´20 y/y, men i övrigt har tillväxten y/y varit 5-51% under kvartalen 2020. Totalt växte verksamheten från
53 mkr till 60 mkr under 2020, d.v.s. 14 % tillväxt.
Omsättning & tillväxt Tourn Agency
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Finansiella estimat
Vi räknar med följande antaganden för Tourn framöver:
• Tourn växer med 18 % årligen år 2020-2025. Frigjort kapital från försäljningen av Hubso möjliggör god
tillväxt.
• Tourn Agency växer årligen 17 % år 2020-2025.
• Nagato växer med 34 % CAGR under prognosperioden varav Content ID-delen växer med 46 %. Nagato
exklusive Content-ID räknar vi med växer 10 % CAGR under prognosperioden.
• Bruttomarginal år 2025 om 36 %.
• EBITDA-marginal år 2025 om 14 %.
• Vi estimerar "andelar från intresseföretag" till 0 framöver då vi ser en relativt stor sannolikhet att
intresseföretagen avyttras.
• Omstruktureringskostnader om drygt 1 Mkr i kvartalet slutade i Q4, bidrar positivt till framtida resultat.
• Vi estimerar endast 0,9 för EV/sales 2021.
Estimat Tourn Mkr

EBIT-marginal
Sett till bruttomarginalen om 36 % är vår prognostiserade EBITDA-marginal om 14 % relativt hög. Det beror på
bolagets digitala affärsmodeller. Hade Nagato inte redovisat youtuberns intäkter utan bara den faktiska kostnaden
att sälja mer till en kund, hade bruttomarginalen varit närmare 100 %. Vidare innebär partnerskapen att vi estimerar
att säljkostnaderna kan hållas relativt låga givet den snabba tillväxten.
Bruttomarginal
Bruttomarginalen för Tourn estimerar vi till 36 % år 2025, jämfört med 39 % år 2020. Bruttomarginalen för Tourn
Agency år 2025 estimerar vi till 40 % och för Nagato 25 %.
Nuvarande bruttomarginal för Nagato estimerar vi till drygt 30 %, men vi räknar med 25 % framöver p.g.a.
nya partners som erhåller en del av intäkterna. Den lilla verksamheten Charge estimerar vi har närmare 100 %
bruttomarginal.
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Nagato
Nagatos tillväxt varierade kraftigt mellan kvartalen 2020. Vi bedömer att den starka tillväxten i Q4 är mer
representativ för framtiden än de svaga Q1-Q3. Nagato slår sig in på marknader med mycket högre lönsamhet per
videovisning. Vi ser även stark tillväxt framöver för Content ID, som vi bedömer utgör ca 20 % av Nagatos intäkter
idag. På grund av att ett svagt 2020, beroende på tillfälliga faktorer, estimerar vi en stark tillväxt under 2021.
Estimat Nagato mkr

Content ID-delen har en intressant och beprövad affärsmodell. Få företag har ett starkare erbjudande än Nagato
till sina kunder där youtubern eller videoskaparen ersätts utan egentlig arbetsinsats. Hindret är att kunden måste
ge Tourn/Nagato en fullmakt att ta hand om ekonomin till deras Youtube-konto. Som tidigare nämnts bedömer vi
därför att tilliten till Tourn är viktig en viktig komponent i affären.
Därför bör verksamheten ha stordriftsfördelar. Ju större och mer inarbetat Tourn/Nagato blir, desto fler bör lita på
deras verksamhet. Vi bedömer således att tillväxtmöjligheterna är väldigt goda för Content ID i takt med att bolaget
skalar upp. Vi estimerar en årlig, stadig tillväxttakt om 40 % fram till år 2025 för Content ID. Den kraftiga tillväxten
2021 går att härleda till det svaga 2020 som, i sin tur orsakades av tillfälliga faktorer.
Estimat Content ID mkr
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Tourn Agency
Tourn Agency estimerar vi kommer att växa 20 % årligen fram till 2023, 15 % 2024 och 10 % 2025. Verksamhetens
tillväxt estimerar vi kommer driva en del kostnader då Tourn Agency innebär något mer manuellt arbete än Nagato.
Estimat Tourn Agency mkr
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Värdering
För vår värdering av Tourn gäller följande:
• Vårt motiverade värde är 28 kr per aktie. Värderingen baseras på en EV/EBIT-multipel år 2025 om 15 och en
diskontering av bolagsvärdet med 14 %.
• Vår DCF visar ett värde om 37 kr per aktie. Det stödjer vår tes om att aktien är undervärderad, men vi
använder 28 kr för vårt motiverade värde.
• Vår WACC är höga 14 %.
• Vi värderar Hubso-delen till ett marknadsvärde om 15 mkr. Vi anser att andelen är värd mer egentligen, men
estimerar att Tourn kommer erhålla ca 15 Mkr när de säljer sina aktier.
• Vi värderar Tourns innehav i börsbolaget Gogo Lead Tech till 2 mkr.
• Vår DCF-modell har en prognosperiod fram till 2025 och därefter ett terminal value.

Multipel-värdering Tourn

DCF-värdering Tourn

Multipelvärdering
Vi har genomfört en multipelvärdering som genererar 28 kr per aktie i motiverat värde. Vid ingången av 2025 är
Tourns EV/EBITDA 3,8 enligt våra prognoser. Vi anser EV/EBITDA 15 som en rimlig multipel för Tourn. Diskonterar vi
tillbaka bolagsvärdet vid en multipel 15 år 2025 med 14 % avkastningskrav erhåller vi 235 Mkr i bolagsvärde inklusive
andelar i intresseföretag och nettokassan. Det motsvarar 28 kr per aktie.
WACC
Vi använder en hög WACC om 14% i vår modell. Tourn är fortfarande ett litet bolag i en bransch under snabb
förändring. Vidare är bolagets beroende av Youtube stort. Att ha ett stort beroende till en extern part utgör alltid
ett riskmoment. Slutligen är volatiliteten i aktien väldigt hög.

Peervärdering
Värderingsmatris Nagato
Tourn har få börsnoterade rena peers. För Nagato har vi identifierat två noterade bolag som är relativt lika. Vi har
tillgång till försäljningsestimat för ett av bolagen samt historisk data för det andra. Siffrorna resulterar i nedanstående
värderingsmatris. Vi har alltså för Nagato och UUUM använt försäljnings-CAGR för de kommande två åren, men de
två föregående åren för BroadbandTV.
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Värderingsmatris Nagato EV/S vs bruttomarginal + CAGR 2 år

Historisk CAGR för BroadbandTV, framåtblickande för Nagato och UUUM

Vi noterar att Nagato har en klart lägre värdering än både BroadbandTV och UUUM justerat för deras högre
bruttomarginal och tillväxt.

Alphabet värdering
Vi visar även en peertabell för Youtubes moderbolag Alphabet nedan. Bolagen skiljer sig givetvis väldigt mycket åt
och vi drar inga slutsatser från Alphabets värdering.
Värdering Alphabet & Tourn

Peervärdering Tourn Agency
Gällande Tourn Agency har vi inte identifierat något bolag som vi klassificerar som en liknande peer. Däremot
finns det bolag som hjälper företag att marknadsföra sina produkter digitalt. Nedanstående har alltså inte samma
affärsmodell som Tourn Agency, men arbetar i samma sektor och är också digitala.
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Peer-värdering Tourn

Eftersom bolagen i peervärderingen skiljer sig mycket från Tourn Agency kan vi inte dra några betydande slutsatser.
Däremot konstaterar vi att EV/Sales-multiplar för teknologiska bolag som arbetar med digital marknadsföring verkar
vara höga.
Scenarioanalys
Som tidigare nämnt tecknade Nagato nyligen ett partnerskap med en av de större byråerna för youtubers i
Nordamerika. I våra estimat räknar vi med att Nagato kommer teckna en del partneravtal framöver vilket kommer
att påverka bruttomarginalen negativt.
I takt med att Nagato växer i storlek finns möjligheten att Nagatos behov av liknande partnerskap försvinner. Nagato
skulle då kunna kapa mellanledet och bilda avtal med youtubers direkt alternativt förhandla fram ett bättre avtal
med sina partners.
Vi genomför en scenarioanalys för vår DCF-modell med varierande bruttomarginal för Nagato då den är en
osäkerhetsfaktor framöver. Bruttomarginalen kan även påverkas negativt av att Youtube pressar ner Nagatos andel
av intäkterna. Vi undersöker även hur en förändring i vår höga WACC påverkar bolaget.
Vi räknar i vårt grundscenario med att bruttomarginalen framöver för Nagato-delen kommer att vara 25 %. Vi
bedömer att Nagatos bruttomarginal utan partneravtalen är drygt 30 %.
Scenario-analys DCF för WACC & bruttomarginal Nagato
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Som ses ovan är Tourn i vår mening undervärderat även med en lägre bruttomarginal för Nagato. Vi bedömer att
Tourn är kraftigt undervärderat och att det som skulle kunna bevisa motsatsen är huvudsakligen en fallande tillväxt,
snarare än något lägre bruttomarginal eller högre WACC.
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Ägarbild
Tourns största ägare är Robin Stenman som äger 20,4 % av bolaget. Robin är VD, styrelseledamot och medgrundare
till Tourn. Näst största ägare är New Equity Ventures VD Thomas Jansson som äger 18,06 %. Själva bolaget New Equity
Ventures äger ytterligare 4,2 %. Vidare äger Avanza Pension 6,4 % och Nordnet Pensionsförsäkring 6,1 %.

20 största ägare Tourn

Insynsägandet är relativt högt och vi ser positivt på att grundare och VD Robin Stenman fortfarande äger 20 % av
bolaget.
Insynsägande Tourn
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Styrelse
Nuvarande styrelse i Tourn AB består av 3+1 ordinarie ledamöter vilka presenteras nedan:
Gustaf Kellner, styrelseordförande
Invald i styrelsen 2018. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Guldbrev AB samt styrelseledamot i Moank
AB, GAPCH AB, Yfynoy AB, GAPYEL AB, Guldbrev Holding AB och Gapyel Au AB. Gustaf var tidigare VD för Blogg.se
och har därmed tidigare erfarenhet av samarbeten med influencers och hur detta kommit att bli betydande inom
digital marknadsföring. Gustaf har även erfarenhet från prestigefyllda positioner inom bolag som Allihoopa, Joost
och Skype.
Michael Jacobson, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2017. Övriga uppdrag innefattar styrelseledamot och VD i Ayima Group AB, styrelseledamot i
Supper Street Ltd, Ayima Ltd, Game Chest Group AB (publ) samt i Tootsa MacGinty. Michael har en bakgrund
som marknadsanalytiker och erfarenhet från ledande positioner inom marknadsföring och affärsutveckling. Tidigare
positioner inkluderar marknadschef på PartyGaming samt affärskonsult på PokerStars. Han är även grundare till
Ayima som listades 2018 på First North.
Olof Söderberg, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2014. Övriga styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i ROA Stockholm AB, styrelseledamot i
Söderberg Communication AB samt STIFTELSEN OLYMPIABÅTEN och styrelsesuppleant i Söderberg Agentur Jenny
& Marie AB. Tidigare var Olof VD i Hall & Cederquist/Young & Rubicam AB och dessförinnan marknadschef på SEB
respektive Volvo Personbilar. Olof har även erfarenhet som affärscoach och besitter goda erfarenheter och ett nätverk
i mediebranschen.
Robin Stenman, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2010. Robin är VD och styrelseledamot i Tourn. Robin är även medgrundare till Tourn. Övriga
styrelseuppdrag inkluderar bland annat styrelseordförande i Game Chest Group AB, Hubso AB och GOMI Capital AB
samt styrelseledamot i Stenman & Carlén. Utöver dessa uppdrag är Robin även VD och styrelseledamot i Northern
Care AB.
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ESG-analys
Tourn International består av skalbara plattformar i en digital marknad, där de definieras som ett influencertechbolag. Den globala täckningen positionerar Tourn i en mycket transparent och föränderlig marknad, där
fysiska investeringar ges begränsad uppmärksamhet. Uppdelningen av Tourn i de tre benen Tourn Agency,
Tourn Nagato och Tourn Charge förtydligar och specialiserar verksamheten. Global täckning ställer krav på
ett bolag och annonsplattformar i sig fordrar etiska, sociala och miljömässiga hänsyn.

Environment
En verksamhet med utgångspunkt i en digital plattform innebär i sig inte något direkt avtryck på miljön.
Däremot bidrar de tjänster som Tourn tillhandahåller till konsumtionssamhället i stort och kan ha viss
negativ påverkan ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Den nära kontakten med influencers, vilka har stor
inverkan på konsumentbeteende och köpvanor, kan å andra sidan användas till att förbättra den övergripande
miljömedvetenheten. Tourn Agency har valt att påbörja ett projekt tillsammans med Vi-skogen, där de varje kvartal
skänker 1 % i miljöbidrag som går till att plantera träd. Detta miljöprojekt utgör både gott föredöme samt en form
av kompensation till de avtryck de bidragit med.

Social
Den sociala aspekten är av stor betydelse för ett bolag som Tourn med en verksamhet uppbyggd av digitala
plattformar, som kan sammankoppla nätverk av individer och företag. Detta kräver etiska förhållningssätt och
samarbeten där värdekedjan är transparent. Information blir mycket tillgänglig genom digitalisering och den globala
täckningen varför allmänhet, näringsliv, samarbetspartners och influencers alla påverkas av annonser och deras
spridning.

Governance
Tourn International strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. I de fall som personuppgifter behandlas
utanför EU/EES säkerhetsställer Tourn att deras leverantörer lever upp till likvärdig säkerhetsnivå som tillämpas i
EU/EES. Detta inkluderar uppförandekoder och standardklausuler. Gällande Tourn Nagato, ett av Tourns tre ben, är
Nagato i dagsläget ett av de få bolag i Sverige som är en Youtube-kvalificerad partner. Tourn utövar även bestämmande
i sina dotterbolag i syfte att utforma strategier för finansiella fördelar genom inflytande i över hälften av rösterna,
och redovisningen är i enlighet med K3-regler och principer. Inom koncernen är andelen män i styrelsen 100 %.
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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 verifierade. 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 finansiella 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 finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, 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 klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde 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 riskklassificeringen 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 Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter 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 finansiellt 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 affärer. 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 finansiella 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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