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Hubso Group
En del av den nya ekonomin

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0.2 -0.2 0.0%

EPS, just 22e -0.16 -0.16 0.0%

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 90.8m

Market cap 118

Nettoskuld (3)

EV 115

Free Float 21.00%

 
Prognos (SEK)

 
20e 21e 22e

 
Sales,m 28 44 63

Sales Growth 75.7% 55.2% 44.5%

EBITDA, m 0.2 1.5 4.9

EBIT, m (13.8) (17.3) (13.9)

EPS, adj (0.16) (0.20) (0.16)

EPS Growth -% 0.0% 0.0%

Equity/Share 0.9 0.7 0.6

Dividend 0.00 0.00 0.00

EV/Sales 4.07x 2.62x 1.81x

EV/EBITDA 593.0x 75.2x 23.5x

EV/EBIT (8.3)x (6.7)x (8.3)x

P/E, adj (8.0)x (6.5)x (7.9)x

P/Equity 1.5x 1.8x 2.2x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield -% (1.7)% 1.0%

Net Debt/EBITDA (15.5)g (0.9)g (0.5)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 1.70 - 1.75
  
Current price SEK1.30

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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In,uencerbrands

Hubso har sedan starten 2017 byggt varumärken tillsammans med in?uencers inom bl.a. kläder,
skönhetsprodukter och lifestyle-produkter. Genom in?uencerns sociala medier marknadsförs varumärkena
till följare som produkterna skräddarsys efter. Försäljningen sker online och huvudsakligen utan
återförsäljare. Intäkterna delas sedan med in?uencern. Vi ser bolagets aBärsmodell som en del av den nya
ekonomin som är här för att stanna.

A.ärsmodellen D2C

I klassisk retail-industri kostar återförsäljaren relativt mycket genom butikspersonal, lokalhyra och
vinstandel.En relativt liten del av kostnaden består av tillverkning och distribution. Hubso jobbar enligt
D2C och använder inte återförsäljare vilket kan bidra till ökad lönsamhet. Istället används in?uencerns
starka varumärke och stora spridning online, vilket tar bort behovet av återförsäljarens kundbas och
butiksexponering.

30 % uppsida

Vi är positiva till aktien på nuvarande nivåer. Omsättningen växte 76 % 2020 och Hubsos EV/S-multipel om
3,7 är i vår mening låg. Hubsos aBärsmodell har dock risker, framförallt bristen på ägande i varumärkena
samt det relativt stora personberoendet. Vårt motiverade värde är 1,7-1,75 kr, vilket ger ca 30% uppsida från
dagens kurs. Erhåller Hubso ägande i varumärkena sänker vi vår WACC (12 % idag) och höjer vårt motiverade
värde.
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Sammanfattning
En del av den nya ekonomin

Investment Case

Hubso har sedan starten 2017 byggt varumärken tillsammans med in�uencers inom konfektion och
skönhetsprodukter. Tillsammans med in�uencers tar Hubso fram produkter som genom in�uencerns sociala medier
marknadsförs till en hängiven följarskara. Försäljningen sker online och huvudsakligen utan återförsäljare. Bolagets
kontor &nns i Stockholm och har ca 10 anställda. Hubso samarbetar idag med 8 in�uencers och kunder &nns över
hela världen, men den klara majoriteten är i Sverige.

Svensk marknadsledare i bransch med stark tillväxt

Hubso är störst i Norden inom sin nisch, att bygga varumärken kring in?uencers. In?uencer marketing
bedöms växa med över 30 % de närmaste fem åren och vi bedömer att Hubso har goda möjligheter att
kapitalisera på den starka tillväxten. ABärsmodellen D2C väntas uppvisa en liknande tillväxt. Många följare
nås av Hubsos in?uencers och bolagets tre största har 395 000–655 000 följare på Instagram. Totalt har
in?uencerna som Hubso arbetar med 6 miljoner följare genom olika kanaler. Hubso har avtal med meriterade
namn inom branschen likt Sanne Alexandra, Linn Ahlborg, Alice Stenlöf och Rebecca Stella.

Modell som maximerar lönsamhet

I klassisk retail industri kostar återförsäljaren relativt mycket genom butikspersonal, lokalhyra och
vinstandel. En relativt liten del av kostnaden är relaterad till tillverkning och distribution. HUBSOs jobbar
enligt D2C och använder inte återförsäljare och kan därmed bidra till ökad lönsamhet. Istället används
in?uencerns starka varumärke och stora spridning online, vilket tar bort behovet av återförsäljarens kundbas
och butiksexponering.

In,uencerns påverkan är stor

Marknadsföring av varumärkena sker i in?uencernas sociala medier och når därför en hängiven följarskara
som produkterna skräddarsys efter. Flera studier visar att in?uencern har väldigt stor påverkan på följares
inköp. Vissa rapporter indikerar att in?uencers till och med påverkar köpbeslut lika mycket som vänners
rekommendationer. En rekommendation från vänner är bland det mest kraftfulla inom marknadsföring och
att in?uencers påverkan enligt vissa undersökningar är lika stor säger mycket. Under bolagets korta livstid
har omsättningen ökat till 28 Mkr årligen och vi bedömer att bolagets nyskapande aBärsmodell är här för
att stanna.

Värdering

Vi har genom en multipel-värdering kommit fram till vårt motiverade värde om 1,7-1,75 kr per aktie. Vår
WACC är 12 % och prognosperiod fram till och med år 2025. Vi har även gjort en DCF-värdering som genererar
ett värde på 1,45-1,55 kr per aktie.
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Ordlista:

D2C: Betyder Direct to consumer och beskriver hur bolaget säljer produkter direkt till konsumenten utan mellanled
i form återförsäljare likt H&M. D2C kan även deKnieras som att varumärket äger kundrelationen istället för
återförsäljaren.

In,uencer: Är i grunden en person som kan påverka vad konsumenter köper. Begreppet in?uencer avser normalt
sett att ha många följare i sociala medier och därigenom ha en signiKkant påverkan på följarnas preferenser och
varuköp.

Outsourcing: Att överföra en kostnad till tredje part. Exempelvis att överföra produktion till en yttre aktör.

Instagram story: En "story" Knns i ?era sociala medier och innebär att något tillfälligt läggs upp i följarnas ?öde.
Det som läggs upp kan vara en bild eller video med tillhörande texter och dylikt.

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-o.: 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.

ROI: Return on investment. Avkastningen som erhålls genom en investering.

WACC: Weighted average cost of capital. Är detsamma som 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 Hubso

Bakgrund

2019 blev den 21 år gamla Kylie Jenner världens yngsta dollarmiljardär genom försäljning av sitt sminkföretag.
Hemligheten bakom hennes framgång? Att bygga ett starkt varumärke genom att kapitalisera på sitt kändisskap som
in?uencer.

Många förstår inte hur ett kändisskap kan omvandlas till så betydande intäkter. Men drivkrafterna bakom det
förstår Hubso. Genom att använda delar av Kylie Jenners framgångsrecept förädlar och utvecklar Hubso varumärken
kopplade till in?uencers inom framförallt kläder och skönhetsprodukter. Bolaget har en kort men framgångsrik
historik och samarbetar idag med fyra av Sveriges största in?uencers: Rebecca Stella, Linn Ahlborg, Alice Stenlöf
och Sanne Alexandra.

Hubso skapades 2017 av nuvarande VD JoseKne Abrahamsson som en del av bolaget Tourn. JoseKne är idag börsens
yngsta VD men har ändå på endast 3 år byggt Hubso till bolaget det är idag. 2020 noterades Hubso genom en spin-
oB. Tourn äger fortfarande ca 14 % av bolaget men Hubso är ett eget bolag som idag står helt på egna ben.

Hubso noterades via en reversed merger av teknikbolaget Orgo Tech. Anledningen till att Hubso inte gjorde en vanlig
börsnotering är att givet Covid-19 var mars 2020 inte den mest fördelaktiga tiden att börsnotera bolaget.

Den omvända förvärvet innebär att historiska siBror för aktien Hubso är felaktiga i börs-screeners och gamla
kvartalsrapporter. De visar normalt istället siBrorna för Orgo Tech som Hubso slogs samman med. Bolaget heter
idag Hubso Group, men vi kommer att benämna det som endast Hubso i analysen.

Hubso historik

Hubsos anställda arbetar exempelvis som inköpare, brand managers och art directors. Bolagets kompetens idag
ligger primärt inom kvinnliga yngre vuxna in?uencers, men bolaget utesluter inte att i framtiden bredda sig till
andra områden. Vidare siktar bolaget på en internationell expansion och hjulen för det har redan satts i rullning.
Hubsos långsiktiga mål är att bli Europas ledande inkubator inom e-commerce.
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A.ärsmodell

Hubso erbjuder infrastrukturen för att bygga in?uencerns egna varumärke, istället för att låta in?uencern
marknadsföra någon annans produkt vilket är vanligt i branschen. Man kan se Hubso som en hub eller inkubator
för in?uencers att bygga sina egna varumärken.

Hubso hjälper till med all verksamhet omkring in?uencern likt logistik, framtagande av produkt, distribution,
support och liknande. Det gör att in?uencern kan fokusera på det han eller hon normalt gillar mest: att marknadsföra
produkten.

Hubsos Ekosystem

För att välja rätt in?uencer fokuserar Hubso primärt på hög relevans för tilltänkta produkter, samt ett starkt
engagemang att driva varumärket långsiktigt. Det räcker alltså inte att in?uencern är känd och har många följare,
ett driv att långsiktigt utveckla varumärken behövs också.

Framtagande av en kollektion tar ca 4–5 månader för Hubso. Hubso arbetar med outsourcade producenter och lager
vilket ökar ?exibiliteten. 98 % av produktionen sker i Europa. Vi ser europeisk produktion som positivt då Covid-19
har exponerat risken med alltför globala distributörsled. Europeisk produktion innebär också att ledtiderna kan bli
kortare och gör verksamheten mer ?exibel och miljövänlig.

Produktlivscykel Hubso

Ovan är en normal livscykel för ett klädesplagg men variation förekommer
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Hubso har en relativt hög prissättning på sina varor. Men produkter som exempelvis riktar in sig mot yngre följare
är generellt billigare, då kundens köpkraft är lägre. Prissättning bestäms individuellt för alla varor.

Hubsos D2C-modell

Hubso arbetar enligt aBärsmodellen Direct to consumer (D2C). Det innebär att bolaget säljer produkter direkt till
konsumenten utan externa återförsäljare såsom exempelvis H&M. Vi är positiva till Hubsos aBärsmodell och kommer
nedan att redogöra för den samt vad vi ser som dess tre största fördelar: 1. Kostsam återförsäljare försvinner 2.
Hubso äger kunddatan 3. in?uencern har en stark påverkan.

Fördel 1: Återförsäljaren försvinner

Används återförsäljare ska produktens försäljningspris täcka kostnader för fysiska butiker, butikspersonal,
marknadsföringskostnader, återförsäljarens fasta kostnader, återförsäljarens vinst och så vidare. Att kapa mellanledet
och arbeta efter D2C kan därför ge en betydligt högre lönsamhet eftersom modellen eliminerar en stor del av
kostnaderna. Detta är en av de största fördelarna med Hubsos aBärsmodell.

Direct to consumer-modellen (D2C)

Lönsamhetskillnaden mellan Hubsos modell och modellen med återförsäljare varierar. Den uteblivna kostnaden för
återförsäljarens blir såklart inte ren vinst för Hubso. Hubso behöver ersätta en del av återförsäljarens funktioner
genom e-handel från egen hemsida. Nya kostnader då är exempelvis underhåll av hemsida, fotografering av produkter
och liknande. Men dessa kostnader blir normalt sett lägre än kostnaderna för att driva och underhålla en butik.

Vidare, erhåller in?uencern en relativt stor del av intäkterna. Efter att de externa kostnaderna likt distribution och
tillverkning av produkten har betalats erhåller in?uencern ca 20–60 % av det som återstår. Formeln för in?uencerns
ersättning lyder alltså ungefär: (Försäljningspris - Externa kostnader) * 0,2-0,6.

De två Kgurerna nedan illustrerar hur kostnads- och lönsamhetsfördelningen kan skilja sig mellan den traditionella
modellen med återförsäljare i butik jämfört med Hubsos D2C-modell.
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Fördelning kostnader och vinst med fysisk återförsäljare

Si+rorna är en exempli&ering och ger ingen exakt återspegling av vad de olika

komponenterna av produkter kostar

Fördelning kostnader och vinst med Hubsos modell

Si+rorna är en exempli&ering och ger ingen exakt återspegling av vad de olika

komponenterna av produkter kostar. Punkten "kostnad" för Hubso/in�uencern består av

Hubsos interna kostnader såsom att betala för en hemsida

Första bilden illustrerar modellen med återförsäljare. Punkten "kostnad" är relativt stor på grund av exempelvis
butikspersonal och lokalhyra. Den andra bilden illustrerar istället Hubsos modell. Där försvinner återförsäljarens
stora kostnadsandel och vinst. Det gör att det blir mer kvar till Hubso i andra illustrationen, än till ett varumärke
som använder återförsäljare i den första illustrationen.
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Tillverkning och distribution är Hubsos externa kostnader och brukar vara en relativt liten andel jämfört med
återförsäljaren. De är samma i båda exemplen.

In?uencern erhåller som sagt en relativt stor del, ca 20–60 % av det som återstår efter kostnaderna för tillverkning
och distribution. I illustrationen ovan är andelen 33 % av det som återstår efter tillverkning och distribution, eller
20 % av försäljningspriset.

Men även efter in?uencerns andel blir det kvar mer till Hubso än "Varumärkets vinst" i första bilden. Att
vinstmaximera genom att ta bort återförsäljarens kostnader är kärnan i modellen.

Sammanfattningsvis går det inte att säga hur stor lönsamhetsskillnaden är mellan D2C och den traditionella retail-
modellen. Det beror helt på produkten som säljs och var den säljs. Men stora fasta kostnader i form av butiker (ofta
på dyra platser där kunder rör sig), butikspersonal och dyrare lager i anslutning till butiken försvinner. Det kan göra
relativt stor skillnad för marginalen och vi ser positivt på modellen. Hubsos EBITDA-marginal om 11 % i Q4, under
tiden bolaget skalar upp, indikerar att lönsamheten har god potential.

Fördel 2: Behålla datan och kontrollen

Försäljning i D2C-modellen sker i kanaler Hubso övervakar vilket gör att Hubso äger datan om konsumentbeteenden
istället för att en extern partner gör det. Dessutom är datainsamlingen mycket lättare online än i en butik. Kundens
preferenser lagras online vilket möjliggör framtagning av produkter och priser som är bättre anpassade för den
tilltänkta målgruppen.

Datadriven marknadsföring

I dagens datadrivna ekonomi ser vi en datadriven arbetsprocess inom marknadsföring som essentiell. Ifall ett
varumärke framställs utan att verkligen förstå målgruppen och varumärkets relevans kan det gå som för Zlatans
märke A-Z. Det märket var illa matchat till Zlatans proKl och utvecklingen blev följaktligen att varumärket lades
ner efter bara två år. Inte ens de största stjärnorna kan bära upp ett varumärke som är bristfälligt anpassat till sin
kundgrupp.

Ytterligare en fördel är att när återförsäljaren försvinner, har Hubso bättre kontroll över hur man presenterar
varumärket samt kommunicerar med sin kund. En återförsäljare kan exempelvis rea ut produkter och förstöra deras
image, göra fel med leveranser och associera varumärket med skandaler eller negativa nyheter. I D2C-modellen
försvinner den risken.
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Fördel 3: In,uencerns och sociala mediers starka påverkan

Fysiska återförsäljare används primärt eftersom butiker är ett enkelt sätt att nå ut till kunder. Hubsos gyllene nyckel
till kunderna är istället in?uencern.

Genom sitt starka personliga varumärke kan in?uencern sprida produkter genom sina sociala medie-kanaler. Det
eliminerar behovet av både fysiska butiker och återförsäljares stora kundbas. Hubsos tre största in?uencers har
mellan 395 000–655 000 följare på Instagram. In?uencernas budskap når ut till väldigt många.

Genom följarnas starka engagemang kan in?uencern ofta skapa en hype på sociala medier inför lansering, vilket
kan leda till extremt lyckade kampanjer. Exempelvis Linn Ahlborgs kampanj hösten 2020 sålde slut på tre timmar.
Intäkten summerades till 3,6 Mkr för Hubso. Samhällets digitala transformation möjliggör denna nya aBärsmodell
som inte existerade för några år sedan.

21-åriga Linn Ahlborgs kollektion sålde slut på 3 timmar och

genererade 3,6 Mkr i intäkter

Hubso utvecklar tillsammans med in?uencern och vanligen en yttre designer ett antal produktalternativ. Sedan
skapar in?uencern ofta omröstningar i sitt ?öde om vilket alternativ bolaget ska producera. På så sätt blir följarna
delaktiga i skapandet av produkten. Det bedömer vi är en av de största styrkorna med in?uencer brands.

Exempelvis 1 månad innan skapandet av Sanne Alexandras klänning "Floral dress" genomförde hon ett antal
omröstningar på Instagram gällande designen. Efter feedbacken ändrade Hubso designen och genomförde sedan en
väldigt lyckad lansering. Klänningen sålde slut på 7 minuter. Det korta tidsspannet visar även Hubsos ?exibilitet i
produktionen.
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Omröstning på Instagram för produkter Omröstning på Instagram för produkter

Följarnas delaktighet i skapandet av produkterna skapar lojalitet och engagemang som är väldigt svårt att uppnå
för traditionella varumärken. För sitt egna varumärke utvecklar in?uencern dessutom bara produkter som den själv
gillar. Det ökar tilliten för produkterna jämfört med om en kändis gör reklam för någon annans produkt.

40% av de som följer en Youtuber har någon gång slutat prenumerera på en proKls kanal p.g.a. för många
kommersiella samarbeten. Hubso utgår istället från proKlen och hans/hennes intressen – det är proKlens egna
produkt som visas upp och inte reklam för någon annans produkter. Vi bedömer att det ökar autenciteten och
möjliggör en mer långsiktig aBär.

Vidare utvecklar följarna ofta en väldigt stark relation till in?uencern och ser in?uencern delvis som sin vän.
Människan har använt sociala medier under en nästan obeKntlig del av sin historia. Den primitiva delen av vår hjärna
tror därför att man är tillsammans med in?uencern alla timmar man ser personen på YouTube. Många spenderar
digitalt mer tid med in?uencers än fysiskt med sina vänner eller familj. Bandet blir därför väldigt starkt och vi
bedömer att det kan vara lätt att underskatta för någon från en annan generation.

Relationen till exempelvis en idrottsstjärna blir annorlunda än till en in?uencer. Idrottstjärnan ser man utföra sitt
jobb, medan man följer med in?uencern ner på djupet i det personliga livet. Det kan innebära allt från prat om
relationer och känslor, till interaktioner med sina följare. Relationen blir mer personlig.

En studie från Twitter och analysföretaget Annalect visar att 49 % förlitar sig på rekommendationer från in?uencers
jämfört med 56 % från vänner. Variationerna i liknande studier är stor, men vi konstaterar att följarna ser in?uencern
som mycket mer än en reklampelare. In?uencerns påverkan är betydande och marknadsföringen eBektiv om den
genomförs på rätt sätt.

Att följarna tycks ranka rekommendationer från in?uencers nästan lika högt som från vänner är ett viktigt mått
eftersom rekommendation från vänner är något av en helig gral 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 Hubsos unika aBärsmodell och de tre största fördelarna vi ser är:
1.Dyrt mellanled i form av fysisk återförsäljare försvinner
2.Hubso kan skapa bättre produkter eftersom bolaget sitter på datan om konsumentens preferenser samt har
en direktrelation till köparna

3. In?uencer marketing ger högre impact än vanliga annonser

Fördelar Hubsos a.ärsmodell jämfört med den traditionella retail-modellen

Låg lagerhållning

Ambitionen för de ?esta varuproducenter är att ha en låg lagerhållning och det gäller även Hubso. Hubso skapar
därför hellre ett för litet lager än för stort. Incitamentet för att hålla ett mindre lager är traditionellt att inte binda
upp mycket kapital samt minska lagerkostnaderna. Men för Hubso är det även psykologiskt drivet. Bolaget använder
en klassisk metod inom marknadsföring som bygger på den så kallade "scarcity principle".

Principen innebär att en brist på något gör att vi människor värdesätter det högre. Det gäller inte minst kunders
relation till produkter. Principen ligger bakom uttrycket "gräset är grönare på andra sidan". Exempel på the scarcity
principle är att bolag skriver "limited edition" på produkter för att öka försäljningen.
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Det höga engagemanget för in?uencerns egna produkter gör att vi bedömer principen som särdeles eBektiv för
Hubso. När följarna har varit med och röstat fram produktdesignen blir relationen nästan personlig till produkten.
Är det då en bristvara anstränger sig kunden/följaren verkligen för att få tag på varan, eftersom man kanske bara
får en chans. Det skapar en hype. Hypen som skapas genom "the scarcity principle" ligger bakom att kollektioner
hos Hubso ibland säljer slut på minuter.

Hubsos samarbetspartner Sanne Alexandras klänning "Floral

dress" sålde slut på 7 minuter efter lansering.

Hubsos relation till in,uencers

Hubso står för de initiala kostnaderna vid framtagande av nya kollektioner tillsammans med in?uencern. Det gör
att Hubso har den Knansiella risken vid misslyckade kollektioner. In?uencern tar alltså inte någon Knansiell risk om
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produkten inte säljer som önskat. De individuella kollektionerna kostar dock relativt lite, som mest några miljoner
kronor enligt vår bedömning. Bolaget står alltså inte och faller med ett dåligt produktsläpp. 2020 släppte Hubso 40
kollektioner som i snitt sålde för ca 700 Tkr. I jämförelse med 2020 års omsättning på 28 Mkr innebär varje enskild
kollektion således ingen stor Knansiell risk för företagtet. Slutligen räknar vi med att antalet kollektioner per år ökar
framöver vilket drar ner betydelsen av enskilda mindre lyckade produktsläpp.

Hubso äger för närvarande inte själva varumärkena kring in?uencern. Att Hubso inte har ägande i nuvarande
in?uencers varumärken är negativt då risken Knns att in?uencern försvinner iväg med sitt varumärke. Vi ser dock
risken som relativt liten.

Hubso äger exempelvis hemsidan och sköter hela infrastrukturen bakom in?uencern. Vi bedömer att väldigt få
in?uencers kan eller vill sköta hela verksamheten på egen hand. Det innebär att in?uencern har ett beroende till
Hubso vilket minskar risken att in?uencern skulle lämna bolaget.

Vår bedömning är att Hubso ofta har en stark personlig relation till in?uencern vilket ytterligare minskar risken.
Vidare bedömer vi att bolaget framöver troligen kommer att förhandla om ägande i bolagen med nuvarande
in?uencers. Slutligen kommer Hubso ha som standard att kräva ägande hos nysignerade in?uencers varumärken
som byggs upp tillsammans med Hubso.

Hubso satsar på att skapa varumärken framöver som inte heter samma namn som in?uencern. Att inte ha
in?uencerns namn på produkten minskar dels nedsidan om in?uencern lämnar Hubso och dels minskar det risken
att varumärket skulle förstöras vid en eventuell skandal kopplad till in?uencern.

Sammanfattningsvis ser vi Hubsos beroende av in?uencern som en risk med aBärsmodellen. Men in?uencern har
även ett beroende till Hubso då bolaget står för infrastrukturen bakom varumärket. Värt att notera är att ju större
Hubso blir, desto mindre blir personberoendet från enskilda in?uencers. Idag arbetar Hubso med åtta in?uencers
och vi räknar med att den siBran kommer att öka framöver. Slutligen är det möjligt att Hubso får ägande i nuvarande
in?uencers varumärke. Vi räknar med att Hubso åtminstone får ägande i alla in?uencers som signeras framöver.

Lyko

Den enda återförsäljaren Hubso använder sig av idag är e-handlaren Lyko som säljer Rebecca Stellas produkter, då
Lyko är strategiskt en stark partner. Lyko står för en liten del av Hubsos omsättning, vi estimerar under 10 %.

Två veckor efter att Hubso släpper varorna i sina egna kanaler får Lyko börja sälja produkterna. Modellen maximerar
marginalerna eftersom försäljning genom Hubsos egna kanaler är mer lönsam än genom återförsäljare. Vi antar
därför att släpp även framgent kommer ske med två veckors fördröjning hos återförsäljare.

Hubso kommer fortsatt arbeta primärt utan återförsäljare i framtiden. Ifall Hubso använder sig av en återförsäljare
måste denna, enligt Hubso, väl matcha varumärket och endast vara ett komplement till försäljning genom Hubsos
egna kanaler. För att återknyta till Zlatans märke såldes det på Dressmann vilket troligen inte var en bra match för
varumärket. Men om Hubso kommer i kontakt med en lämplig match för ett varumärke är bolaget inte främmande
för ?er samarbeten likt Lyko.

Inträdesbarriär

Den största inträdesbarriären Hubso har är in?uencerns relation till bolaget. Att vara in?uencer är mer än ett jobb,
det är in?uencerns liv. In?uencern exponeras långt mycket mer genom sociala medier än på ett vanligt jobb. Därför
bedömer vi att relationen till aBärspartnern blir extra viktig i in?uencerbranschen. Kan in?uencern tjäna lite mer
genom en annan partner samtidigt som det inte känns rätt, tror vi att den bättre relationen ofta betyder mer än
pengar. Det är trots allt in?uencerns liv det handlar om.
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Vidare står Hubso för all infrastruktur bakom in?uencerns varumärke. Vår bedömning är att in?uencern på egen
hand inte kan sköta distribution, logisitik, lagerhållning och liknande. Att byta infrastrukturen bakom är ett
tidsödande projekt.

Sammanfattningsvis har Hubso en klart marknadsledande position i sin nischade marknad i Sverige.
Inträdesbarriären är i vår bedömning avhängig hur väl Hubso förvaltar sina relationer till in?uencers. Förstör Hubso
den personliga relationen är inträdesbarriären relativt låg för en ny aktör. Givet goda relationer bedömer vi däremot
att det borde vara svårt att locka över Hubsos in?uencers.
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Marknadsanalys
Marknadsstorlek

Hubsos marknad kan i vår mening deKnieras både som e-handel och digital marknadsföring. Marknaden för digital
marknadsföring är väldigt stor. Reportlinker estimerar att marknaden kommer växa från dagens 330 miljarder USD
till 640 miljarder USD år 2027. Det ger en årlig tillväxt om 10 %.

Digital marknadsföring marknadsstorlek (Miljarder
USD)

Nischen In?uencer marketing visar ännu starkare tillväxt och Markets and Markets räknar med att marknaden
kommer växa från 6 miljarder USD 2020 till 24 miljarder USD 2025. Det motsvarar en årlig tillväxt om 32 %. Givet
hur liten del in?uencer marketing är av den totala digitala marknadsföringen (ca 5 %) så Knns det gott om utrymme
att växa.

In,uencer marketing marknadsstorlek (Miljarder
USD)

Vi har inte hittat någon data över hur stor marknaden för kategorin in?uencer brands är, vilket exkluderar
marknadsföring av andras produkter. Men vår bedömning är att nischen borde växa minst i linje med in?uencer
marketing över lag. Drivkrafterna bakom denna utveckling beskrivs i avsnittet "ABärsmodellen".

E-handel marknad

Marknaden inom e-handel för retail är mycket stor och omsätter ca 4 biljoner USD årligen. Grandview research
estimerar att marknaden ska växa med ca 9 % årligen till år 2027. Den kommer då vara värd ca 8,5 biljoner USD.
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E-handel marknadsstorlek (Miljarder USD)

Givet att den globala retailmarknaden är värd ca 25 biljoner USD Knns det gott om utrymme för onlinehandel att
ta marknadsandelar från fysisk handel.

Sammanfattningsvis beKnner sig Hubso i stora marknader med stark strukturell tillväxt.

Social media

2005 använde ca 5 % av den amerikanska vuxna befolkningen social media. Idag är siBran 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 användare dagligen ca 1 tim 50 min på någon social plattform.
2019 innan pandemin hade siBran växt till 2 tim 25 min och idag är den ännu högre.

Globalt använder idag ca 3,5 miljarder människor någon form av social media. Marknaden fortsätter att växa och
fördelningen åldermässigt för exempelvis Instagram i USA ser ut enligt nedan.

Instagram åldersfördelning i USA

Användandet av social media bland unga är klart högre än bland äldre. I takt med att naturen har sin gång kommer
därför en större andel av befolkningen använda social media. För?yttningen av marknadsföringsbudgetar mot
digitala och sociala medier är en trend som bör pågå under mycket lång tid.
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Segmentering

Genom in?uencer brand marketing tas varumärken fram speciKkt med in?uencerns existerande följarskara i åtanke.
Följarskaran är ofta väldigt nischad, gillar in?uencern och vill troligen vara som och ha det som in?uencern har.
Hade följarna inte gillat in?uencern hade de inte varit fans och följare. Hubsos segmentering blir därför i vår mening
naturligt väldigt träBsäker.

Rör det sig exempelvis om en sminkin?uencer är sannolikheten väldigt hög att dess följare är intresserade av att
köpa smink. Kontrastera det med exempelvis dyr reklamtid på TV till allmänheten, så är skillnaden i segmentering
monumental.

Det är mycket enklare att mäta hur olika kampanjer går online och göra uppföljning jämfört med exempelvis TV-
eller tidningsannonser. I realtid kan Hubso mäta hur många som klickar vidare till annonsen från videon och hur
kampanjen för den aktuella produkten går jämfört med andra produkter. Hubso kan därigenom genomföra så kallad
dynamisk marknadsföring som ger en bättre segmentering än traditionell marknadsföring i form av exempelvis
dagstidningar.

Dynamisk marknadsföring

Datadriven marknadsföring kan öka segmenteringen betydligt och

får marknadsföraren att verkligen förstå kunden

Megain,uencer vs mikroin,uencer

Värt att notera är att en in?uencer med 10 000 följare troligen inte kommer generera 10 gånger bättre
marknadsföringsresultat än en in?uencer med 1 000 följare. Enligt företaget In?uencer marketing har exempelvis
in?uencers på Instagram med 1 000–10 000 följare ett engagemang om 8,8 %, medan de med ?er än 10 000 följare
endast har 2,4 %. Det är ofta svårare att relatera till en megain?uencer.

Studier visar att möjligheten att relatera till in?uencern är en av de absolut viktigaste parametrarna för lyckad
marknadsföring. Det är troligen svårare att relatera till t ex Kim Kardashian som är en superkändis. Vidare är
segmenteringen troligen bättre vid små in?uencers eftersom de ofta är mer nischade.

Den tekniska utvecklingens roll

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

Åtkomst till tredjepartsdata

En betydande trend inom digital marknadsföring är att riktad marknadsföring genom appar har försvårats. Apple
och Google har gjort det svårare för annonsörer att samla in tredjepartsdata. Vi bedömer att påverkan på Hubso
kommer att vara neutral.

Apple och Google kommer att tvinga appar att skicka en push-notis och fråga om man får använda sig av kundens
data. Svarar användaren nej på förfrågningen kan annonsören inte rikta annonsen där den ger störst eBekt, då man
saknar data om användaren. Studier har visat att detta försämrar intäkterna från riktade annonser med upp till 50 %.

En begränsning av åtkomsten till tredjepartsdata innebär att annonsmarknader likt Facebook kommer att drabbas
negativt och leda till sämre ROI. Hubsos aBärsmodell är primärt inte att göra riktade annonser utan att sprida
marknadsföringen till existerande följare genom videos/bilder i sitt egna ?öde på sociala medier.

Ett rimligt antagande är därför att marknadsföring genom in?uencers egna kanaler likt YouTube blir bättre relativt
sett jämfört med riktade annonser genom appar. Segmenteringen som riktade annonser bygger på har ju in?uencer
brand marketing redan uppnått då de som följer en in?uencer är den tilltänkta målgruppen.

Hubso har dock planer på att använda sig av en del riktad marknadsföring framöver. Men deras huvudkanal kommer
fortsatt vara genom in?uencerns sociala medier. Sammanfattningsvis anser vi att de förnyade reglerna bör ge en
relativt neutral påverkan på Hubso. Vi bedömer att det blir en negativ påverkan på deras lilla andel riktade annonser,
men vi bedömer att in?uencer brand marketing genom egna kanaler blir bättre relativt sett jämfört med riktade
digitala annonser.

Konkurrenter

Vår slutsats gällande konkurrensbilden är att Hubso har en bra position och är klar marknadsledare i Sverige inom
sin nisch. Globalt Knns ?ertalet inkubatorer som tar fram varumärken, men för att bygga in?uencer brands Knns
det färre. Det Knns en stor variation i vilken typ av produkter som tas fram genom in?uencer brands. Allt från
RX3 som är byggt kring NFL-stjärnan Aron Rodgers och fokuserar på träningsutrustning, till Seed Beauty inom
skönhetsprodukter.

Seed Beauty är en av de större aktörerna och har haft samarbeten med The Kardashians. Bolaget omsatte över
1,5 Mdkr 2019. En annan stor spelare som också är verksam inom skönhet är Kendo som ligger bakom artisten
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Rihannas framgångsrika märke Fenty. Kendo ägs i sin tur av LVMH sedan 2014. Att världens kanske största och mest
framgångsrika bolag inom mode (LVMH) använder sig av in?uencer-trenden ser vi som positivt.

Fashion Tech Group från Sverige ser vi som Hubsos mest relevanta konkurrent. Bolaget utvecklar in?uencers efter
en modell som liknar Hubsos. Fashion Tech Group har en norsk, ung, kvinnlig in?uencer med 200 000 följare (färre
än Hubsos fyra största). Vi tror att hon hade kunnat passa in i Hubsos proKl, men i övrigt verkar Fashion Tech Group
inte ha särskilt mycket överlappning med Hubso.

Fashion Tech Group har ett stort in?uencer-par inom resande med 1 miljon följare på Instagram samt racerföraren
Nick Cassidy. Fashion Tech Group verkar fokusera på ?era olika grenar och vi ser inte bolaget i nuläget som ett vidare
stort hot mot Hubso. I övrigt Knns det en del andra aktörer i Norden som vi bedömer vara ytterst små.

I vår mening är Hubso starka inom sin nisch: unga vuxna kvinnliga in?uencers med fokus på kläder och
skönhetsprodukter. Vi tror att bolaget kan få något svårare att förgrena sig till andra nischer som sport där det redan
Knns andra aktörer med erfarenhet och expertis. Men eftersom in?uencer brand-marknaden är väldigt liten och har
hög tillväxt bör inte Hubso behöva stjäla marknadsandelar för att växa. Den höga tillväxten skapar möjlighet för
Hubso att även växa i nischer där konkurrenter har mer expertis.
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Finansiell historik

Hubso har endast varit noterat sedan våren 2020 och var innan dess ett dotterbolag utan särredovisning. Det gör att
tillgänglig historisk data är bristfällig. Vi har trots det tillgång till omsättningsutvecklingen samt EBITDA.

Omsättning och tillväxt Hubso (y/y)

Year-on-year har tillväxten för Hubso varit 20-230 % de senaste fem kvartalen. Det är imponerande. Hubso har även
lyckats med något få bolag klarar av, de har växt kraftigt utan betydande förluster. Det visar att bolaget med små
medel kan åstadkomma stora tillväxtökningar.

EBITDA & EBITDA-marginal Hubso

Bolaget uppnådde 11 % EBITDA-marginal i Q4 2020. Q4 är alltid det klart bästa kvartalet i och med jul samt Black
Friday. Vi räknar därför inte med en lika stark marginal för helåret 2021. Men 11 % EBITDA-marginal redan efter tre
års verksamhet är ändå en Kngervisning om att bolaget kan uppnå en god lönsamhet framöver.

Som vi tidigare har diskuterat varierar lönsamheten för olika kampanjer relativt mycket. Nedanstående
bruttomarginal varierar därför mycket mellan kvartalen och kan även göra så framöver. I "bruttomarginalen"
inkluderar vi arvodet till in?uencern.
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Bruttomarginal

Den genomsnittliga bruttomarginalen om 36 % skapar relativt god möjlighet för skalbarhet givet de små fasta
kostnaderna.
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Estimat
Vi räknar med följande antaganden för Hubso framöver:

• En omsättnings-CAGR om 44 % år 2020–2023 och 35 % år 2020–2026
• En bruttomarginal (inkluderar avdrag för in?uencerns arvode) om 35 %
• EBITDA-marginal om drygt 12 % på lång sikt
• Bolaget kommer att expandera utomlands, Tyskland trolig marknad
• Vi räknar med en förhållandevis liten ökning av personalkostnader
• EBITDA är det relevanta lönsamhetsmåttet att studera närmaste fyra åren på grund av stor irrelevant

nedskrivning av goodwill

Finansiella estimat

Avskrivningen
Goodwillposten är väldigt viktig att förstå vid analys av Hubso. Pga den reverserade mergern med Orgo Tech har
Hubso 78 Mkr i goodwill som kommer att skrivas av med ca 4,7 Mkr i kvartalet de närmaste fem åren. Avskrivningen
är i vår mening totalt irrelevant för verksamheten och EBITDA blir därför det enda korrekta måttet för att bedöma
lönsamheten.

Omsättning
Hubsos tillväxt har varit stark hittills trots att den har begränsats något av bolagets kapitalbehov. Eftersom Hubso
står för den Knansiella risken i utveckling av produkter kan de inte expandera alltför snabbt och därmed binda upp för
mycket kapital. Vi tror att bolaget hade kunnat växa ännu snabbare med mer kapital. Givet bolagets kapitalsituation
kan kapitalbehov hämma tillväxten något framöver.

Vi bedömer även att företaget är väldigt relationsberoende vilket kan försvåra uppskalning. Vidare är det osäkert om
en utlandsexpansion kommer ge samma snabba tillväxt som i Sverige. Slutligen har bolagets omsättning troligen
fått hjälp av Covid-19 under 2020. Men vi räknar ändå med en god tillväxt framöver på grund av bolagets attraktiva
aBärsmodell. Vi estimerar att Hubsos omsättning växer från 28 Mkr 2020 till ca 130 Mkr 2025. Vidare Knns det
en option att något av varumärkena verkligen lyckas och säljer för ?era hundra Mkr. Vi räknar dock inte med det
i våra estimat.
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Estimat omsättning Hubso

Bruttomarginalen
Vi prognostiserar att bruttomarginalen blir ca 35 % under prognosperioden, dvs Hubsos genomsnittliga
bruttomarginal sedan börsnoteringen. Bruttomarginalen beror till stor del på vilken typ av in?uencer som säljer
mycket produkter. En in?uencer med yngre följarskara innebär oftast att plaggen prissätts lägre, då följarna har
sämre köpkraft. Det genererar lägre bruttomarginal. Vi har dock svårt att avgöra prisnivån för de in?uencers som
signeras framöver och lämnar därför bruttomarginalen i linje med det historiska utfallet.

EBITDA
Som lönsamhetsanalys studerar vi EBITDA-utvecklingen. Bolaget balanserar redan idag runt lönsamhet och vi
estimerar ett liknande scenario under 2021. Vi ser en internationell expansion under 2021 som trolig vilket
medför en något högre kostnadsmassa och runt 4 % EBITDA-marginal. Efter den initialt mer kostsamma fasen 2021
prognosticerar vi att bolaget ökar EBITDA-resultatet till 16 Mkr år 2025, med en EBITDA-marginal om 12 %.

Estimat EBITDA & EBITDA-marginal

Kapitalbehov
Hubso har ca 7 Mkr i kassa och ca 4 Mkr i långfristiga skulder. Det Knansiella spelutrymmet är därmed relativt
litet givet att bolaget binder kapital vid framtagande av nya kollektioner. Men givet det positiva EBITDA-resultatet vi
prognosticerar för 2021 ser vi risken för en större nyemission som väldigt låg. Däremot kan det möjligen bli aktuellt
med en mindre kapitalanskaBning genom aktiemarknaden alternativt genom banklån.

Erik Penser Bank 23 Hubso Group – 23 February 2021



Personalkostnader
Vi estimerar en relativt modest ökning av personalkostnader framgent. En anledning är utbud och efterfrågan
gällande jobb inom Hubsos bransch. Marknadsföring är en relativt svår bransch att få jobb inom, speciellt i början
av karriären. Många arbetar därför genom obetalda internships. Vidare bedömer vi att fashion och in?uencers är ett
område där många unga vill göra karriär. Det indikeras bland annat av det höga antalet följare för Hubsos in?uencers
på social media. Vi bedömer därför att Hubso kommer ha en stor marknad att välja kompetenta anställda ifrån och
att kostnaderna kan hållas relativt låga.

Vi bedömer att Hubso kommer behöva anställa ca 1 heltidsanställd per år under vår prognosperiod, samt att de
kommer att kunna använda sig av en del obetalda internships. Hubso har en heltäckande organisation idag, men vi
bedömer att mer personal behövs i takt med att företaget blir större och expanderar internationellt.
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Värdering

För vår värdering av Hubso gäller följande:

• Vi ser ett motiverat värde på 1,7-1,75 kr per aktie genom en multipel-värdering
• Vi har även använt en DCF-värdering och erhållit 1,45-1,55 kr per aktie
• Vi använder en explicit prognosperiod fram till år 2026 och därefter ett terminal value
• Vi tillskriver inget värde till särverksamheten Orgo Tech (omsättning 1 Mkr med minskande tillväxt)
• Diskonteringsränta om 12 %

Multipelvärdering DCF-värdering

Multipelvärdering

Vi har genomfört en multipelvärdering som genererar 1,72 kr i värde per aktie. Vid ingången av 2025 är Hubsos EV/
Sales 1 enligt våra prognoser. Vi anser EV/Sales om 2,5 som en rimlig multipel för Tourn. Vi baserar multipeln på
andra e-handlare som i en mer mogen fas har ca 2,5 i multipel. Runt 2025 räknar vi med att Hubso är mer likt dessa
bolag gällande mognadsfas och tillväxttakt.

Diskonterar vi tillbaka bolagsvärdet vid en multipel 2,5 år 2025 med 12 % i avkastningskrav erhåller vi 156 Mkr i
bolagsvärde inklusive nettokassan. Det motsvarar 1,72 kr per aktie.

WACC
Vi använder en hög diskonteringsränta för Hubso om 12 %. Bolaget har en kort historik vilket alltid är en
osäkerhetsfaktor. Vidare är det en ung bransch under stor förändring vilket ökar risken. Slutligen ökar risken från
personberoendet Hubso har till in?uencers. Skulle Hubso få ägande i in?uencernas varumärken framöver kommer
risken att minska och vår diskonteringsränta att sjunka, med högre motiverat värde som följd.

Peervärdering

Det Knns ?era direkta konkurrenter till Hubso, men vi har inte hittat några börsnoterade. Nedanstående bolag är
emellertid relativt lika Hubso. De säljer genom e-handel produkter som till stor del liknar Hubsos. Bolagen har dock
inte den nyskapande aBärsmodell Hubso använder med hjälp av in?uencers.
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Peer-värdering Hubso

Peer-värdering Hubso

De ?esta bolagen har en EV/S-multipel om ca 2-3 för 2021, även Hubso. Hubso växer dock betydligt snabbare än de
andra bolagen, 75 % senaste året jämfört med 37 % för nummer 2 inom tillväxt. Vidare var Hubsos 11 % i EBITDA-
marginal under Q4`20 högst av alla bolagen, trots bolagets unga ålder och snabba tillväxt. Även om risken är högre i
Hubso anser vi att vår peervärdering därför ger stöd åt vår DCF-värdering som indikerar att Hubso är undervärderat
på nuvarande kursnivå.

Den enda peervärderingen vi lyckats hitta till ett bolag med samma aBärmodell som Hubso är Kylie Jenners onoterade
smink-bolag som köptes till en värdering om EV/S 6. Jämförelsen haltar dock något då Kylie Jenner är en megastjärna.

Scenarioanalys

Vi har genomfört en scenarioanalys för att se påverkan från förändringar i bruttomarginal samt diskonteringsränta
på DCF-värderingen. Resultatet syns nedan.

Scenarioanalys DCF-värdering WACC och
bruttomarginal

I dagens nollräntemiljö är 12 % i diskonteringsränta högt. Vi anser emellertid att det höga avkastningskravet är
befogat givet riskerna. Men sänks avkastningkravet får det stor påverkan på kursen. Vid oförändrad bruttomarginal
men 10 % WACC blir värderingen 1,75 kr per aktie och med 8 % WACC hela 2,26 kr. Scenarioanalysen visar också att
bruttomarginalen, som vi ser som en relativt osäker faktor framöver, får stor påverkan på kursen vid förändringar.
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Risker

Personberoende

Hubso arbetar i dagsläget med endast åtta in?uencers vilket gör att få individer står för en relativt stor del av
omsättningen. Det är dock viktigt att komma ihåg att Hubso inte är dessa åtta in?uencers. Hubso är en inkubator
eller hub för att utveckla in?uencers. Skulle en försvinna kan en ny komma in som ersättare. Värdet i Hubso är inte
primärt de enskilda in?uencerna utan den infrastruktur och den aBärsmodell som Hubso har byggt upp.

Ägande i bolag

Personberoendet hade minskat om Hubso haft ägande i in?uencernas varumärken. I nuläget har Hubso inte det.
Men bolaget kommer ha ägande i varumärkena som krav vid nysignering av in?uencers och vår tro är även att de
kommer arbeta för att få ägande i beKntliga in?uencers varumärken.

Finansiella risken ligger på Hubso

Det är Hubso som står för den Knansiella risken om en kollektion blir misslyckad. In?uencern blir inte skyldig
Hubso något. Betydelsen av den Knansiella risken reduceras dock av att Hubsos kollektioner är relativt små och
många. Bolaget står inte och faller med en lyckad kollektion. 2020 genomförde Hubso 40 lanseringar, att jämföra
med omsättningen om 28 Mkr. I takt med att bolaget växer kommer dessutom lanseringarna bli ?era.
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Ägarbild

Hubso har två större huvudägare. Den första är investmentbolaget New Equity Venture Int. AB (NEVI) med 35,3%
av kapitalet som investerar i onoterade och noterade tillväxtbolag. Den andra är det gamla moderbolaget Tourn
International AB som kontrollerar 14 % av rösterna.

Ägande Hubso

Gällande insiderägande äger JoseKne Abrahamsson (VD) 4 %. Styrelseordförande Robin Stenman äger ca 20 % av
Tourn och äger därmed indirekt ca 3 % av Hubso.

Styrelse

Nuvarande styrelse i Hubso Group AB består av 4+1 ordinarie ledamöter vilka presenteras nedan.

Robin Stenman, styrelseordförande
VD för Tourn. Övriga uppdrag innefattar styrelseledamot för Tourn AB sedan 2010, där Robin även är medgrundare.
Övriga styrelseuppdrag inkluderar även styrelseordförande i Game Chest Group AB och GOMI Capital AB samt
styrelseledamot i Stenman & Carlén AB och Charge AB. Utöver dessa uppdrag är Robin även VD och styrelseledamot
i Northern Care AB.

Luca Di Stefano, styrelseledamot

Övriga uppdrag inkluderar ?ertalet styrelseuppdrag inom medie- och IT-bolag. Sedan 2017 har Luca tagit en
aktiv roll i styrelserna samt agerat VD alternativt operativt ansvarig för tillväxtbolagen i fråga. Luca är även
grundare samt investerare till bolag inom mediebranschen. Tidigare har Luca varit delägare och VD för den digitala
marknadsföringsbyrån Brandson AB, som nu köpts av Defsio Media AB.

Fredrik Petersson, styrelseledamot

Fredrik är managementkonsult och investerare och innehar ?ertalet styrelseposter. Övriga uppdrag innefattar
även styrelseordförande i Sjöstrand CoBee och investmentbolaget Torrahf Invest AB samt styrelseledamot i
konsultbolaget Tingent. Fredrik har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar i tillväxtbolag med befattningar
såsom CEO, CIO, CTO och utvecklingschef.

Marcus Petersson, styrelseledamot

Invald i styrelsen 2017, i före detta Orgo Tech AB. Övriga uppdrag innefattar styrelseledamot i Blick Global Group
AB, Game Chest Group AB samt GOGO Lead Tech AB. Marcus är även extern VD för Mr Green & Co AB och har
tidigare erfarenhet inom digital marknadsföring och aBärsutveckling. Marcus har haft ledande befattningar inom
några av de största onlinespelsföretagen i Europa.

Alexander Winqvist, styrelseledamot
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Tidigare VD för Orgo Tech som Hubso gjorde en reversed merger med. Sedan november 2020 är Alexander ansvarig
för Digitala Produkter på Hubso. Alexander har erfarenhet inom den globala TMT-sektorn, som vice VD för M&A
och Corporate Development för Modern Times Group MTG AB.

Koncernledning

JoseFne Abrahamsson

VD för HUBSO Group AB sedan den 10 november 2020, och är sedan 2017 VD och medgrundare till HUBSO AB.
JoseKne har erfarenhet inom kommunikationsbranschen och grundade sitt första bolag 2011. Tidigare erfarenheter
innefattar styrelseuppdrag i bland annat Young Entrepreneurs of Sweden.
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ESG-analys

HUBSO Groups a.ärsverksamhet har ingen direkt miljöpåverkan, varför de inte behöver speciFka tillstånd
från myndigheter. Bolaget omfattas inte heller av krav på upprätthållande av hållbarhetsrapport. HUBSO
Group tar en aktiv roll i att minska utsläppen i den del av verksamheten där miljöavtryck kan förekomma.
Environment

Tjänsterna kring infrastruktur med e-handel, kundtjänst, branding och marknadsföring som HUBSO Group
tillhandahåller har ingen direkt miljöpåverkan. Däremot har produkter som säljs av varumärken som HUBSO Group
står bakom en möjlig miljöpåverkan i samband med produktion och distribution. 98 % av Hubsos produktion sker
i Europa och all hudvård tillverkas i Sverige. Påföljden blir en lägre nivå av utsläpp vid leverans inom Norden och
Europa samt att produktionen sker under EU:s miljölagar.
Social

HUBSO Group visar ett stort samhällsengagemang och har bidragit till ett socialt hållbart samhälle genom en
insamlingskampanj till Musikhjälpen. För att behålla nyckelpersoner inom företaget beslutade företaget om ett
incitamentsprogram riktat till HUBSOs VD mellan oktober 2017 och 2020.

Governance

HUBSO Group behandlar som huvudregel personuppgifter inom EU/EES. I de fall som personuppgifter behandlas
utanför EU/EES säkerhetsställer de att deras leverantörer lever upp till samma säkerhetsnivå som tillämpas i EU/EES.
HUBSO Group oBentliggör information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Styrelsen har ?er män i styrelsen
men en kvinna är VD. Gällande avskrivningar efter förvärvet av Orgo Tech görs goodwillavskrivningar enligt K3-
regeln. I samband med incitamentsprogrammet värderades teckningsoptionerna enligt Black & Scholes-formeln.
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Resultaträkning
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Kassa,ödesanalys

Balansräkning
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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 veriKerade. 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 Knansiella 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 Knansiella instrument såsom till exempel kassa?ödesmodeller, 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 klassiKceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiKceras som låg risk är att bolaget har positivt kassa?öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassa?öde 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 riskklassiKceringen 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 Intressekon?iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon?ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon?ikter 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 Knansiellt 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 aBärer. 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 Knansiella 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

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se

Erik Penser Bank 33 Hubso Group – 23 February 2021


	Important Disclosures

