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Raketech Group
En hand värd att syna

 
Estimatändring (EUR)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 0.2 0.2 0.0%

EPS, just 22e 0.23 0.23 0.0%

EPS, just 23e 0.26 0.26 0.0%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (EURm)
 
Antal aktier 37.4m

Market cap 67

Nettoskuld (4)

EV 63

Avg. No. of Daily Traded Sh. 125.8(k)

Reuters/Bloomberg RAKE-se

 
Prognos (EUR)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 29 36 39 41

Sales Growth 23.0% 22.6% 7.0% 6.0%

EBITDA, m 12.2 15.5 17.0 17.9

EBIT, m 6.6 9.1 10.6 11.5

EPS, adj 0.15 0.20 0.23 0.26

EPS Growth (22.4)% 31.1% 18.8% 9.6%

Equity/Share 1.9 2.1 2.3 2.6

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal 22.5% 25.2% 27.4% 28.0%

ROE (%) 8.6% 10.3% 11.2% 11.0%

ROCE 5.9% 7.3% 8.5% 9.2%

EV/Sales 2.13x 1.74x 1.62x 1.53x

EV/EBITDA 5.1x 4.0x 3.7x 3.5x

EV/EBIT 9.4x 6.9x 5.9x 5.5x

P/E, adj 11.9x 9.1x 7.6x 7.0x

P/Equity 0.9x 0.9x 0.8x 0.7x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield 4.0% 9.6% 12.3% 13.6%

Net Debt/EBITDA 0.9g 0.5g 0.1g (0.4)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 25.00 - 26.00
  
Current price €1.78

Risknivå Low

Kursutveckling 12 mån
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Snabbt växande digital underhållning

IGaming är en av de snabbast växande formerna av digital underhållning globalt och väntas växa med 12-14%
kommande år. Tillväxten drivs främst av att stora marknader likt USA öppnar upp samt att covid-19 drivit
spelare från fysiska casinon till onlinecasinon. Raketech är aktivt inom aDliation, den marknadsföringform
som är den dominerande på tillväxtmarknader och nyligen reglerade marknader.

Lågt värderad

ADliatebolagen är de lägst värderade bolagen inom iGaming. Den främsta anledningen är att de under
2018-2019 missade att leva upp till marknadens förväntningar. Bolagen växte då genom förvärv betalade med
egna aktier vilket gjorde att EPS-tillväxt inte matchade topline-tillväxt. Raketechs värdering sjönk då från P/E
14-15 till under 7x. Raketech har nu en ren kapitalstruktur och visar nu en stark EPS- och kassaEödestillväxt.

Starka kassa0öden ger kurspotential

Raketech handlar idag på en implicit WACC om ca 13%. Vi bedömer att detta inte reEekterar den omställning
bolaget gjort i verksamheten samt den strukturella tillväxten bolaget kan se framöver. Vi ser således
ett motiverat värde om 25-26 kr med tydliga kurstriggers i form av förvärv eller nyheter kring bolagets
amerikanska verksamhet.
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Sammanfattning
En hand värd att syna

Investment Case

Raketech är ett bolag inom prestationsbaserad marknadsföring (aDliation) inriktat på iGaming. IGaming
är en av de snabbast växande formerna av digital underhållning där covid-19-pandemin har accelererat
tillväxten. ADliatebolagen är den undersektion av iGaming med lägst värdering trots en hög cash
conversion. Vi anser den låga värderingen beror på att bolagen historiskt har underpresterat i relation till
aktiemarknadens förväntningar p.g.a. ogynnsamma förvärv och suboptimal kapitalstruktur. Vi bedömer att
Raketech nu har genomgått ett städarbete och står redo att möta en hög strukturell tillväxt. Vi ser därför
ett motiverat värde om 25-26kr.

Bolags pro5l

Raketech är ett aDliatebolag. ADliation innebär att bolaget driver hemsidor som förser kunderna, i detta
fall speloperatörer likt Kindred och Betsson, med slutkunder. Bolaget får betalt genom en engångssumma
per deponerande kund eller genom att ta en del av spelöverskottet på den kund man slussar till operatören.
Marknadsföringsformen aDliation är framförallt vanlig på marknader med hög tillväxt då det ofta är den
första kanalen som öppnas upp. Därtill är den Eexibel på tillväxtmarknader där reglering saknas. Den främsta
tillväxtmarknaden för svenska bolag är i dagsläget USA där Raketech genom förvärv är närvarande. Andra
viktiga tillväxtmarknader är Japan och sydamerika.

Globalt sker endast strax under 10% av all ''gambling'' online, resten sker på fysiska casinon eller via
spelbutiker. Tillväxten för iGaming-sektorn drivs därför av två faktorer, dels ökat spelande när ekonomin
växer, dels att det spelas online istället för oKline. ADliation är den främsta formen av marknadsföring på
oreglerade marknader där denna konvertering är som störst.

ADliatebolagen i allmänhet och Raketech i synnerhet tillhör de lägst värderade i spelbolagens värdekedja.
När sektorn under 2019 började se regulatoriska motgångar ledde detta till att aDliatebolagen föll kraftigt.
Värderingen är delvis ett resultat av att Eera aktörer under en tid hade kraftig omsättningstillväxt, men låg
vinsttillväxt, då utspädning tagit ut sin rätt. Vi bedömer att Raketech nu har städat upp i verksamheten och
kommer kunna dra nytta av den höga strukturella tillväxten från bl.a. den amerikanska marknaden.

Värdering

Vi har valt att värdera Raketech genom både en DCF och en relativvärdering och kommit fram till ett
motiverat värde om 25-26 kr. Vi ser följande drivkrafter som centrala för att aktien ska nå denna kurs:

• Fortsatt hög tillväxt i USA eller på andra reglerade marknader: Vi bedömer att marknaden värderar
reglerade intäkter till ett premium jämfört med oreglerade marknader.

• Förvärvsagenda: Bolaget är tydliga med att om man ska nå sitt mål om en tillväxt på 30%, bör ca 20%
tillväxt förvärvas varje år. Vi ser förvärv på rätt marknader och med kontanter, snarare än aktier,
som en tydlig kurstrigger.

Motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde om 25-26 kr till låg risk.

Raketech Group – 20 May 2021 2 Erik Penser Bank



Bolagsfakta Tillväxtkomponenter

Geogra5sk fördelning av intäkter Q1'21 Operativa segment Q1

Försäljning och EBITDA (EURm) Försäljning och EBITDA (EURm)
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Introduktion

Raketech är en form av underleverantör till en av de snabbast växande formerna av digital underhållning: iGaming.
I dagsläget sker ca 10% av allt spel om pengar online. Vi bedömer att denna siKra kan stiga till 12-14 % kommande
fyra år. De främsta drivkrafterna bakom denna förändring är följande:

• Covid-19 har accelererat digitalisering i allmänhet och inom spel i synnerhet. I många länder med en stark
tradition av fysiska casinon har nedstängningar lett till att spelare migrerat till en onlinemiljö.

• Liberalisering av tidigare förbud: Tidigare har onlinecasino och sportsbetting varit illegalt i USA, men genom
ett beslut från Högsta Domstolen 2018 Eyttades makten om förbud från federal nivå till delstatsnivå.
I svallvågorna av covid-19-pandemin har Eera folkrika delstater börjat legalisera iGaming för att täcka
budgethål och dylikt.

Raketech är aktivt inom aDliation eller prestationsbaserad marknadsföring. Marknadsföring är en av de största
kostnadsposterna för speloperatörer och brukar stå för 20-30% av omsättningen för dessa. ADliation är den mest
digitala formen av marknadsföring och passar därför bra på marknader som precis har eller snart ska omregleras. Vi
ser även att denna typ av marknadsföring blir kvar när en marknad omregleras. ADliatekostnader har ökat i paritet
med intäkterna för t.ex. Kindred, samtidigt som andelen intäkter ifrån reglerade marknader stigit.

Online vs o=line Onlinespel

Kindred A>liate spend A>liations del av marknadsföring hos Kindred
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Historik Raketech

Raketech grundades 2010. Då var fokus den nordiska marknaden och fokusvertikalen precis som namnet antyder var
poker. Rake är termen för hur mycket avgiften till casinot, för varje spelare vid pokerbordet, är. Bolagets huvudfokus
var således att hjälpa kunder att hitta de billigaste pokerborden och de bästa erbjudandena för att spela.

2015 började fokus skiftas mot casino snarare än poker. Detta skedde genom fem förvärv. Ett av förvärven var
Casinoguiden.se, en hemsida som blivit en av nyckeltillgångarna för Raketech. Under året togs även initiativ för att
göra tillgångarna mer mobilanpassade.

2016 breddades verksamheten till att innefatta sportsbetting. Bolaget gjorde under detta år fyra förvärv och började
växa på den brittiska marknaden. Bolaget började växa inom communities vilket är ett viktigt erbjudande för att
möta efterfrågan inom sportsbetting.

2017 accelererade M&A-strategin och åtta förvärv gjordes. Bolaget påbörjade även resan bort från att endast fokusera
på sökordsoptimering (SEO), d.v.s. bygga hemsidor som hamnar högt upp i Googles sökresultat, mot att erbjuda
tjänster inom communities och guider för spelande.

2018 kom bolaget till börsen. Totalt gjordes tre förvärv. Bolaget rörde sig under detta år mer emot innehåll och
verksamhet på sociala medier.

2019 blev ett tungt år för bolaget då intäkterna från den svenska verksamheten föll kraftigt med anledning av
omregleringen. Under året påbörjades en standardisering av bolagets IT-infrastruktur och många av de tidigare lokala
hemsidorna, t.ex. Tvmatchen.se, lanserades internationellt. Bolaget började även att expandera till tillväxtmarknader
likt Indien och Japan. Under året avtog förvärvstakten något och bolaget gjorde endast 2 förvärv.

2020 dominerades av covid-19-pandemin vilket gynnade iGaming-industrin. Under året valde bolaget att skifta fokus
emot den amerikanska marknaden och genomförde ett förvärv på denna marknad.

Sammanfattningsvis liknar Raketechs historik den hos många andra aDliatebolag där man rört sig ifrån SEO till att
bygga communites. Vi ser också att man likt många andra bolag i industrin har haft en tydlig förvärvsagenda vilket
kan leda till en teknisk skuld. Vi bedömer att bolaget under 2019-2020 har lyckats lösa detta problem genom att
bygga en standardiserad plattform. Standardiseringen av plattformen möjliggör för ledningen och bolaget att bättre
styra och kontrollera sina förvärvade tillgångar i olika länder. En standardisering medför även att bolagen kan möta
de regulatoriska krav som Onns på vissa marknader i syfte att motverka penningtvätt och problematiskt spelande.
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Tidslinje Raketech
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Produkterbjudande

Raketech är ett svenskt bolag aktivt inom aDliation eller prestationsbaserad marknadsföring för spelindustrin
(iGaming). Bolaget agerar som en mellanhand mellan spelare och operatörer. Verksamheten går att jämföra med vad
Hotels.com eller Flygresor.se erbjuder till sina slutkunder.

A>liation för 0ygbolag

Schematisk bild av hur a>liation fungerar

Grundidén bakom aDliation är att köparen av marknadsföring, i detta fall operatören, ska få bättre kontroll på sina
KPI:s kopplade till marknadsföring än vid traditionella annonsköp. Då marknadsföringen sker helt online är det
lättare att mäta resultat genom t.ex. click-through rate. Intäktsdelning vilket innebär att operatören ger en del av
spelöverskottet till aDliatebolaget är en vanlig metod att ta betalt i aDliation vilket gör att marknadsföringen har
en betydligt lägre risk än traditionella marknadsföringskampanjer.
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Raketechs verksamhet

ADliatebolag får betalt på ett av tre sätt:

Revenue share: Denna typ av avtal är en form av intäktsdelning där aDliatebolag och speloperatörer delar på
spelöverskottet från de kunder som kommer från aDliatesiten. Fördelen med denna typ av avtal är att det är relativt
låg risk för operatörer att köpa traOk på detta vis. För aDliaten innebär avtalstypen att bolaget bygger en bas av
återkommande intäkter. En potentiell nackdel är att lönsamheten på kort sikt blir lidande.

CPA (cost per acquisition): Denna typ av avtal innebär att speloperatören betalar en engångssumma för en ny kund.
Avtalstypen är den enda tillåtna på den amerikanska marknaden och är vanligast på oreglerade marknader då det är
en risk för att aDliaten inleder ett intäktsdelningsavtal på en marknad som kan komma att stänga ned. Undantaget
är Japan där bolaget har en hög andel revshare.

Flat fees: I detta intäktsben säljer Raketech annonsutrymmen på sina hemsidor. Detta genererar en fast,
återkommande intäkt.

Historiskt sett har aDliates fokuserat på att ha en hög andel intäkter från revenue share då detta minskar volatiliteten
i intjäningen. Raketechs andel av revenue share har minskat eftersom bolaget rört sig bort ifrån Norden, där
intäkterna är reglerade, till oreglerade marknader och USA där CPA är den vanligaste betalformen. Anledningen till
att CPA dominerar på oreglerade marknader är att det är mer Eexibelt än revenue share och risken för aDliates är
lägre. Situationen blir även mer förutsägbar för operatörerna med CPA-betalning. I USA är situationen speciell då
det av regulatoriska skäl endast är tillåtet med CPA-betalning.

Betalmetod Geogra5sk fördelning

Raketech har tre huvudsakliga aKärsområden:

A=ärsområden

De tre olika aKärsområdena är på olika marknader med olika former av produkter som beskrivs nedan. Vi bedömer
att de tre aKärsområdena gör det möjligt för Raketech att vara en s.k. ''one-stop shop'' för operatörer.
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Raketech a>liation: den traditionella där kunder via SEO eller andra hemsidor slussas vidare till olika operatörer.
Verksamheten går att dela in i fyra kategorier:

• SEO-produkter: Den traditionella aDliatesiten. Passar bra på oreglerade marknader och på marknader som
nyligen liberaliserats. Hemsidorna är designade för att hamna högt upp i Googles sökfunktion. De är således
känsliga för förändringar i denna. På mer mogna marknader är konkurrensen ifrån Google Ads och annan
marknadsföring som då tillåts hög.

• Communities: Är hemsidor som är betydligt mer interaktiva än de traditionella SEO-produkterna. Dessa
hemsidor samlar information kring speltips och dylikt för att sedan slussa vidare kunder till spelsidor. Vi
bedömer att kunder ifrån dessa sidor är attraktiva för operatörer då de inte bara är ute efter free spins eller
bonusar. Dessa sidor gör det också möjligt för operatörer att köpa traOk i länder med bonusbegränsningar,
t.ex. Sverige.

• Guider: Dessa sidor är främst fokuserade på sportspel och hjälper spelare att få översikt av vilken sport
som utövas och vilka spel som är öppna. Vi bedömer att dessa hemsidor driver mycket traOk på reglerade
marknader.

• Sociala medier: Raketech är även aktivt på sociala medier. Dessa går endast att nå på reglerade marknader.
Exempel på sociala medier där Raketech är aktiva är främst Facebook men även och Twitter. Spelare som
slussas från dessa kanaler har ett relativt högt spelvärde.

Raketech Media: Detta aKärsområde innefattar tre delar:

• Konsultverksamhet:Här agerar Raketech konsult inom kommersialisering av konvertering på hemsidor och
sökmotor resultat. Kunderna är operatörer som valt att ha delar av sin SEO kompetens in-house.

• Annonsförsäljning: I nästa intäktsben säljer man annonser på speciOka tillgångar. Ett exempel är att köpa
en annons på TV-matchen. Man blir såldes en konkurrent till ett traditionellt mediehus.

• Direktmarknadsföring: Raketech jobbar med direkt marknadsföring/ sälja personanpassade annonser till
kunder som besökt siterna. Här agerar man på uppdrag åt operatörerna som ger ett mandat och en budget att
marknadsföra sig direkt emot dessa kunder. Ett exempel är personanpassade banners eller mail/SMS utskick.

Raketech Network: Kom in i bolaget genom förvärvet av Lead Republic. Här kopplar man ihop andra aDliates och
säljer vidare till operatörer. Operatören väljer att gå via nätverk. Att ingå i ett nätverk ger en kvalitetsstämpel med
hänsyn till spelarvärde och complience perspektiv. Genom Raktechs storlek kan aDliates få bra avtal med operatörer.

Raketech agerar här coach och aKärsutvecklare åt bolagen. Raketech har en stark ställning inom paid media vilket
innebär att aDlates köper adwords på Google eller sociala media. Genom detta aKärsområde kan Raketech vara
agila och erbjuda tjänster på nya marknader. Vi bedömer att detta aKärsområde kommer vara nyckeln till att växa
på tillväxtmarknader. Vi bedömer att operatörer genom Raketech kan nå nya marknader och att Raketech agerar
kvalitetsgarant för att aDliates sköter complience och möter tekniska krav.

Vi bedömer att dessa tre aKärsområden kompletterar varandra väl och gör det möjligt för en operatör att få Eer
valmöjligheter än hos en traditionell aDliate. Raketech har även möjlighet att serva Eera geograOer åt samma operatör
vilket kan vara en konkurrensfördel. Många av de andra noterade aDliate bolagen fokuserar endast på det som
beskirvs i aKärsområdet Raketech ADliation.
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Vi har valt att titta närmare på några av Raketechs kärntillgångar. Nedan följer en kort beskrivning av några av
bolagets största hemsidor och vilken av de tre ovanstående kategorierna de kan sägas ingå i.

Casinofeber är en av de äldre men starkaste tillgångarna i Raketechs portfölj. Hemsidan Onns både i Sverige och
Kanada. Vi bedömer att den svenska verksamheten kan ha tappat de senaste åren då kanaliseringen har blivt
lägre p.g.a insättningsgränser, skatter och bonusregler. Vi bedömer dock hemsidan vara en stadig kassako med hög
lönsamhet, men med en stagnerande eller lätt negativ tillväxt.

Den kanadensiska marknaden är för tillfället öppen för internationella aktörer men saknar ett lokalt licenssystem. Vi
bedömer således att marknaden är gynnsam för att bedriva aDliateverksamhet inom casino då den successivt öppnas
upp på delstatsnivå. Vi bedömer att Raketech kan växa sina kanadensiska tillgångar med ca 9-11% årligen. Enligt den
amerikanska operatören Draft Kings kommer den kanadensiska marknaden uppgå till ca USD 3,2bn på sikt.

Casinofeber Canada Casinofeber Sverige

CasinoTop5 är en hemsida fokuserad på den japanska marknaden. Den japanska marknaden saknar för närvarande
ett direkt förbud mot onlinecasino och vissa former av sportspel är legaliserade. Vi bedömer således att Casinotop5
är en tämligen lönsam aDliatesida och fyller många av de viktigaste funktionerna på oreglerade marknader, nämligen
att hjälpa spelare att hitta erbjudanden och siter. Vi bedömer att den japanska marknaden kommer växa strax över
10% kommande år givet att onlinespel får en högre acceptans och en ny legal status.
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CasinoTop5 (Japan)

TV-matchen Onns i ett antal länder och är en hemsida fokuserad på att driva traOk till sportbettingsidor. Plattformen
är från början svensk men har visat sig skalbar till andra länder. Vi ser hemsidan som en attraktiv tillgång då den
är möjlig att operera både på reglerade och oreglerade marknader. Vi bedömer dock att den inte har en tillräckligt
hög andel redaktionellt innehåll för att kringgå de förbud mot marknadsföring som existerar på vissa marknader,
exempelvis Italien.

TV-matchen (Sverige) TV-matchen (Tyskland)

Betxpert är Danmarks ledande community inom sportsbetting. På hemsidan Onns förutom traditionella bonus- och
jämförelsesidor ett aktivt community för sportsbetting. Trådarna som Onns på forumen diskuterar olika spelförslag
och tips. Vi bedömer att denna typ av sidor erbjuder potential för framtida hög tillväxt, baserat på följande:
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• Forumen skapar en lojalitetskänsla vilket gör att kunder kommer tillbaka till sidan. En traditionell
jämförelsesite möter låg lojalitet. Spelarna återvänder till forumen för den sociala samhörighetens skull.

• Forumet skapar spelare med högt kundvärde för spelbolagen. Vi bedömer att de spelare som härstammar
från forum likt, Betxpert, har ett betydligt högre spelarvärde än spelare från traditionella jämförelsesiter.

• Forum och redaktionellt innehåll omfattas inte av vissa regulatoriska aspekter. På marknader med förbud
eller med kraftiga restriktioner kring marknadsföring av spel går det att använda sig av sidor likt Betxpert.

Sammanfattningsvis tror vi att konceptet Betxpert kommer att röra sig vidare till andra marknader och vara en
viktig tillgång för Raketech framöver. Den höga andelen återkommande kunder till Betxpert samt att hemsidan har
förmedlat många NDC:s gör att vi bedömer att tillgången har en rörelsemarginal kring 65-75%.

Betxpert

American Gambler är bolagets Eaggskeppstillgång för den amerikanska marknaden. Hemsidan är en kombination
av en ren jämförelsesite och en sida med redaktionellt innehåll. Innehållet är fokuserat på att beskriva olika
spelmöjligheter på t.ex. amerikansk fotboll och basketball. Hemsidan är intressant då den är pan-amerikansk snarare
än knuten till en viss delstat. Det gör att man kommer att kunna vara tidig på nya marknader när de öppnar
upp. Sammanfattningsvis ser vi American Gambler som en attraktiv proxy för den amerikanska marknaden av tre
anledningar:

• Täcker både casino och sportsbetting. Dessa marknader regleras separat i USA men vi bedömer att sportspel
driver utvecklingen och på sikt kommer samtliga stater som tillåter sportsbetting öppna upp för casino. Vi
bedömer således att en hemsida som täcker båda kommer ha en lång livslängd.

• Täcker hela USA. American Gambler har verksamhet inom samtliga delstater där spel är tillåtet samt
informerar och skriver om stater som kommer omregleras. Vi bedömer således att hemsidan har en stor
adresserbar marknad.

• Erbjuder mer än bara en jämförelsetjänst. Vi bedömer att American Gambler kan slussa kunder vidare med
högt spelvärde till operatörer då man förutom rena jämförelsetjänster erbjuder redaktionellt innehåll och
speltips. Vi ser även potential att utveckla sidan till mer av ett community.
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American Gambler
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Raketechs tekniska bas

Vi bedömer att Raketech har byggt upp en stabil teknisk plattform under de senaste åren. Plattformen gör det
lättare för operatörer att övervaka sina köp av kunder samt följa performance hos förvärvade kunder. Plattformen
tillhandahåller också compliance-verktyg. Detta är viktigt på en del marknader, bl.a. UK, där operatörer blir
betalningsskyldiga om aDliates begår regelbrott. Vi bedömer att denna plattform ger en konkurrensfördel mot många
mindre aDliates som fokuserar på att endast slussa traOk.

Teknikplattform (I/II)

Vi har valt att analysera Raketechs tekniska plattform ur två perspektiv dels ur ett backend till front end perspektiv
och dels ur ett cirkulärt perspektiv. Raketech kallar den centrala tekniska lösningen i sitt erbjudande för The Hub
till denna Onns det fyra nyckelkällor av data och dessa är:

• Tra5k data: TraOk data utgör information om besökare på hemisdor. Denna data samlas in via s.k. cookies
och utgör information om geograOsk plats, tidigare besökshistorik etc. Genom denna data kan t.ex. annonser
på en hemsida anpassas.

• Onsite performance data: Denna data berör hur en besökare agerar på en hemsida.

• Backend data ifrån partners: Denna data är den data som operatören stoppar in i systemet. Denna data
innefattar spelarvärde, konverteringsgrad och spelarbeteende.

• SEO (Data ifrån sökmotoroptimering): Här rankas och undersöks mönster i Google sökningar. Genom att
undersöka hur en sökfråga ställs kan man avgöra sannolikheten att kunden har ett högt spelarvärde

• Konverteringsdata: data om hur leads agerar på spelsidor dvs hur ofta de öppnar konto eller hur ofta de
deponerar pengar hos en operatör.

Sammanfattningsvis går det att beskriva the Hub som den tekniska plattformen som möjliggör leverans av leads till
slutkund. Vi bedömer att den mer massiva datamängd och den komplexitet i resultat som Raketech kan leverera till
sina kunder gör att man blir en bättre samarbetspartner än mindre aDliates.

Denna "in-data" behandlas sedan av Raketech och resulterar i följande komponenter för slutkunden
• Top listor: Ett enkelt verktyg för kunden att se hur olika former av marknadsföring genererar resultat.
Slutkunden kan här jämföra resultaten på kunder köpta från aDliates med t.ex kunder som kommit ifrån.
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• Betald media: Funktionen visar om traOken är organisk eller kommer ifrån köpta adwords på Google,

• Centraliserade programmerade annonser: EN helthetslösning som innebär att en operatör kan välja en viss
typ av spelarproOl och marknadsföra sig direkt mot denna via tex. direktreklam via mail eller skräddarsydda
banners. Ett exempel vore att skicka ett mail om betting möjligheter på The Open till alla personer som
klickat på US-masters på TV-matchen.

• Centraliserat CRM-system för kunden: CRM funktionen inom Raketech är central och innebär att kunden
får en bättre överblick över avkastningen på marknadsföringsinvesteringar som görs via aDliation.

• Rapporter: Detta är en nyckelfunktion i Raketechs erbjudande. Genom att skapa rapporter baserat på
aktiviteten i aDliate nätverken kan Raketech tillhandahålla beslutsstöd till andra avdelningar inom ett
spelbolag.

Sammanfattningsvis bedömer vi att konceptet "The Hub" gör att Raketech kan slåss om en större del av kundernas
budgetar. Genom att tillhandahålla analysverktyg för annan typ av marknadsföring och operativ verksamhet
kan bolaget, som vi beskrivit i avsnittet om de tre operationella delarna, särskilja sig ifrån de mer renodlade
aDliatebolagen vars huvudfokus är att just driva traOk och kunder.

Teknikplattform (II/II)

Den tekniska plattformen går också att se som mer cirkulär med fyra delar:

• DEV/BI: hjärtat i den tekniska plattformen. Denna del motsvarar "The Hub" som beskrivs ovan. I denna del
behandlas datan och standardiseras. Genom att samla in mer data kan plattformen stärkas.
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• Admin: denna funktion ser över att datan som samlas in är möjlig att använda ur ett legalt perspektiv och
att inte traOk drivs in från olämpliga sidor. Ett exempel på detta är när en konkurrent till Raketech för några
år sedan avslöjades med att samla in ledtrådar och annonsera för bolagets hemsidor på pornograOska sidor.
Dessa hemsidor är förvisso välbesökta men inget som en slutkund vill förknippas med. Genom att bygga
en stark administrativ funktion undviks detta misstag. Vi bedömer att bolag med mindre administrativa
resurser har svårt att göra denna typ av kontroll.

• Tra5c Ops: De olika alternativ som Raketech tillhandahåller för sina kunder på olika former av marknader.

• Commercials: Slutprodukten till operatören. Här har Raketech tillgång till ett stort antal kanaler och
geograOer. Allt resultat och data från kampanjer kan sedan matas in i "the hub" för att förbättra analys
och liknande produkter. Processen hos kunder blir således cirkulär där resultatet ifrån kampanjer och
sluterbjudanden kan användas för att utveckla analys och erbjudande.

Vi bedömer också att den beOntliga teknikplattformen möjliggör en enkel integrering av förvärv, något som andra
aDliates med en aggressiv förvärvsagenda haft problem med.
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Spelmarknaden

Vi bedömer iGaming vara en av de snabbast växande formerna av digital underhållning av tre anledningar:

• Avreglering av stora marknader: Förutom att USA har börjat öppnas upp för spelbolag ser vi även positiva
signaler om avreglering från länder i Sydamerika. Vi bedömer att t.ex. Colombia kan bli en viktig marknad
för internationella aktörer. Även Brasilien har börjat inleda en process att införa ett licenssystem.

• Nedstängning av fysiska casinon: Vi bedömer att covid-19-pandemin har accelerat skiftet från oKline till
online. Onlinedelen av spelande har historiskt varit under 10% och vi bedömer att många marknader i Europa
och Asien nu har en betydligt högre andel onlinespel än innan pandemin samt att denna andel inte kommer
sjunka tillbaka då onlinespel fått en större acceptans.

• Fortsatt digitalisering av samhället: Vi bedömer att många tillväxtmarknader kommer att se en ökad andel
onlinespelande framöver drivet av allmänna faktorer som driver på digitalisering som t.ex. mer utbyggt
bredband och konvertering till smartphones.

Onlinespel Andel spel som sker online i Europa

Kindred

Vi bedömer att aDliatebolag spelar en nyckelroll i den utveckling som sker i många av länderna ovan. Anledningen är
att aDliation är en Eexibel form av marknadsföring som har möjlighet att vara tidigt på marknader som omreglerar.
Dessutom kan den hjälpa operatörer att snabbt Eytta marknadsföringsbudget mellan olika geograOer där man
bedömer att avkastningen är bäst. Vi har även noterat att aDliation är den främsta marknadsföringskanalen på
marknader där ingen annan marknadsföring är tillåten. ADliatebolag har historiskt sett burit en hög risk i intäkterna
vilket återspeglat sig i en rabatt emot andra bolag i spelsektorn.
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Dotcom- vs dotcountry-reglerade marknader

Vi har valt att dela in spelmarknaden globalt i två olika grupper, dotcom-marknader (.com) och dotcountry-
marknader.

• Dotcom-marknader: Vi bedömer att de Eesta lokala marknader inom iGaming är s.k. dotcom-marknader. På
dessa marknader bedriver operatörer verksamhet genom en internationell site och licens på annan marknad.
Vanliga licenser att operera ifrån är Malta eller Curaçao. Historiskt sett var Europa dominerat av dotcom-
aktörer som genom att ha licens på Malta, en EU-medlem, kunde stödja sig på den fria rörligheten av tjänster.
Dotcom-marknader utanför Europa går att klassa i olika nyanser av grått. På många marknader saknas lokal
reglering av iGaming vilket gör att bolag som opererar på dessa marknader beOnner sig i en legal gråzon.
På andra marknader är onlinebetting illegalt. Vi bedömer att det Onns en stor tillväxt från dessa marknader
då övergången ifrån landbaserat till online är drivande i tillväxten. Vi bedömer att all asiatisk verksamhet
för bolaget sker på s.k. dotcom-marknader. En nackdel med verksamhet på denna typ av marknader är att
intäkterna tenderar att värderas lägre av investerare och att det Onns större risker kopplade till valutor,
betalsystem och andra legala aspekter.

• Dotcountry-marknader: En av de första marknaderna att gå ifrån dotcom till dotcountry var Storbritannien,
ett land med en lång och stolt tradition inom hasardspel och dobbel. Storbritannien valde att redan 2005
införa ett lokalt licenssystem. Vi bedömer att trenden går mot lokalt reglerade marknader snarare än förbud.
Anledningarna är följande:

• Ökade budgetunderskott globalt: Genom att införa ett licenssystem kan myndigheter beskatta spelbolag,
vilket leder till skatteintäkter. Vid för höga skatter blir dock regleringen kontraproduktiv då spelare Eyr
till olicensierade aktörer. I samband med den svenska omregleringen gjorde Copenhagen Economics en
undersökning för att komma fram till den bästa spelskatten för att maximera kanalisering. Resultaten visade
att den optimala spelskatten bör ligga runt 15% av spelöverskottet.

• Konsumentskydd: Ett licenssystem ställer ökade krav på regelefterlevnad och konsumentskydd. I de Eesta
licenssystem har speloperatörerna ett ansvar att minska ohållbart spelande. Vi bedömer således att det Onns
ett skattemässigt och konsumentskyddsmässigt skäl att lokalt reglera marknader.

• Nya marknadsföringskanaler och betalsystem: Det främsta incitamentet för operatörer att ansöka om
licens är att Eer marknadsföringskanaler öppnas upp samt att Eertalet betalsystem öppnas upp. På grå
marknader kan det Onnas problem med betallösningar, och bolag och kunder är hänvisade till dyra och
långsamma lösningar.

En av de största dotcountry-marknaderna i Europa är den franska. Marknaden har ett licenssystem där sportsbetting
är tillåtet men inte onlinecasino. Skattesatsen är hög och det Onns vissa regulatoriska krav som gör att marknaden
är svår att operera på. Det Onns därför stora Eöden från Frankrike till dotcom-aktörer.
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De nordiska länderna

Raketechs kärnmarknad är Norden och utgjorde ca 80% av intäkterna 2020. De fyra nordiska marknaderna har olika
lagstiftning där Sverige och Danmark är dotcountry-marknader. Dessa två marknader har ett liknande licenssystem.
Nedan följer en kort beskrivning av den svenska och danska marknaden.

• Sverige: Den svenska marknaden omreglerades den 1 januari 2019. Den nya omregleringen innebär att
bonus kraftigt har begränsats och att bolagen betalar 18% skatt på spelöverskott. Med anledning av covid-19-
pandemin har undantagsregler införts på marknaden vilket gör att insättningar begränsas till 5 000 kr i
veckan per operatör och licensinnehavare.

• Danmark: Danmark har ett licenssystem som är väldigt likt det svenska. Marknaden reglerades dock tidigare
än den svenska vilket gör att den får anses som mer mogen.

• FInland: Den Onska marknaden är speciell då Finland har ett statligt spelmonopol vid namn Veikkaus.
Finland är dock en fullvärdig EU-medlem vilket gör att många större aktörer med maltesisk licens är aktiva
på marknaden. Marknaden är således en lönsam aKär för många av de större aktörerna.

Norge: Norge har ett statligt monopol (Rikstoto och Norsk Tipping). Då Norge inte är EU-medlem har den
norska staten varit mer benägen att begränsa internationella aktörer på denna marknad genom att t.ex.
utreda IP-blockering och begränsa betalningssystem. Trots detta är den norska marknaden viktig för svenska
operatörer.

Marknader som är på väg att omregleras eller öppna upp

Den i särklass viktigaste händelsen på iGaming-marknaden i närtid var 2018 när Högsta Domstolen i USA beslutade
att häva det tidigare federala beslutet om förbud emot betting online. Det gjorde att delstaterna New Jersey och
Pennsylvania beslutade att likt vissa europeiska länder införa ett licenssystem. Den amerikanska lagstiftningen är
dock väsentligt annorlunda från den europeiska och bygger på lokala licenser i delstaterna snarare än nationella
licenser. I dagsläget har följande delstater öppnat upp för att lokalt tillåta olika former av digitalt spel:

Delstat

% av USAs 

befolkning

Legaliserat 

sportspel

Legaliserat sportspel 

online

Legaliserat online 

casino

New Jersey 3% ✔ ✔ ✔

West Virginia 1% ✔ ✔ ✔

Indiana 2% ✔ ✔ -

Oregon 1% ✔ ✔ -

Pennsylvania 4% ✔ ✔ ✔

New Hampshire 0% ✔ ✔ -

Iowa 1% ✔ ✔ -

Colorado 2% ✔ ✔ -

Illinois 4% ✔ ✔ -

Tennessee 2% ✔ ✔ -

Michigan 3% ✔ ✔ ✔

Virginia 3% ✔ ✔

Nevada 1% ✔ ✔ ✔

Rhode Island 0% ✔ ✔ -

Washington DC 0% ✔ ✔ -

Delaware 0% ✔ - ✔

Mississippi 1% ✔ - -

New Mexico 1% ✔ - -

Montana 0% ✔ - -

Arkansas 1% ✔ - -

New York 6% ✔ - -

North Carolina 3% ✔ - -

Washington 2% ✔ - -

% av USAs befolkning 41% 27% 11%
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Vi, tillsammans med andra marknadsbedömare, tror att inom de närmaste 10 åren kommer ca 65% av USA:s
befolkning att ha tillgång till licensierad sportsbetting och ca 30% till licensierat casinospel. Det skulle ge en
spelmarknad om ca USD 26bn på 5-10 års sikt. Vi har noterat att i nyligen reglerade delstater är aDliation den
ledande marknadsföringskanalen.

Översikt den amerikanska marknaden om 5-10 år

Många delstater ser en legalisering av iGaming som en metod för att möta ökade budgetunderskott. I dagsläget pågår
utredning i ett tiotal stater. Vi ser dock att denna siKra kommer att upprevideras då Eer delstater väljer att öppna upp
för spel samt att mixen online/oKline ändras. En viktig katalysator för öppnandet av den amerikanska marknaden
för iGaming har varit covid-19-pandemin. Vi bedömer t.ex. att Kalifornien och Texas, två delstater som tidigare varit
långt ifrån att reglera sportspel, p.g.a. stigande budgetunderskott, har börjat utvärdera att öppna upp.
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Tyskland

Den tyska marknaden har historiskt påmint om den amerikanska då det har varit delstatsregeringar som avgjort den
legala situationen. Tidigare har iGaming exkl. sportsbetting och hästsport på statligt ägda kapplöpningsbanor varit
illegalt enligt tysk lag, men då Tyskland är ett EU-land har de internationella aktörerna varit aktiva på marknaden
via maltesisk licens med stöd av EU:s regler för fri rörlighet av tjänster. Den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein
var dock under ett kort period ett undantag och hade ett eget licenssystem.

För att bättre harmoniera med europeisk lagstiftning kommer Tyskland från och med den 1 juli 2021 att öppna
upp för ett licenssystem för iGaming. Marknaden beOnner sig just nu i en karantänperiod med de mest drakoniska
reglerna internationellt inom iGaming. Dessa regler begränsar marknaden kraftigt och innebär bland annat följande:

• Förbud mot live-casino och andra bordsspel
• Insats på slots får max uppgå till 1 EUR
• Max insättning om EUR 1 000 i månaden. Undantag kan ges upp till 10 000 EUR. Vid detta undantag har
dock spelare en stop loss om max 20% av kapitalet

• Sportspel är endast tillåtet på slutresultat samt målgörare

Reglerna har gjort att många av de större aktörerna i Europa temporärt lämnat eller tappat en stor del av sina intäkter
då bolagen riskerar att inte kunna söka licens om de bryter mot ovan nämnda regler. Det har gett upphov till ett
kundEödeEöde till gråa aktörer dvs spelbolag med internationell licens och utan avsikt att söka tysk licens.

De regler som kommer att gälla på den tyska marknaden kommer att vara bland de strängaste i Europa och innefattar
följande krav:

• Samtliga operatörer måste deponera mellan EUR 5-50m för att vara verksamma på den tyska marknaden
• En insättningslimit på EUR 1000 per operatör och kund
• Maxgräns på EUR 1/spinn och en speltid om minst 5 sekunder
• Förbud mot marknadsföring av betting mellan 06.00-21.00 i konventionella mediekanaler
• Förbud mot att spela hos Eera operatörer samtidigt

Nederländerna

Nederländerna har varit en viktig marknad för många av de svenska operatörerna. Marknaden beOnner sig i dagsläget
i en avkylningsperiod, d.v.s. en period då ingen marknadsföring får göras. Den nya lagstiftningen har blivit försenad
men börjar gälla från den 1 april 2021, vilket i praktiken innebär att marknaden oDciellt öppnar den 1 oktober.
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Dotcoms vs dotcountrys inverkan på a>liatebolagen

Omvandlingen ifrån icke-reglerad till reglerad miljö innebär en stor omställning för aDliates. Historiskt sett har
aDliates gynnats av en oreglerad miljö eftersom man varit den ledande marknadsföringskanalen på dotcom-
marknader då andra metoder inte varit möjliga. När en marknad omregleras får det följande inverkan på aDliates:

• Google Ads: På reglerade marknader Onns det möjlighet för speloperatörer att köpa annonsutrymme via
Google Ads, d.v.s. det översta sökresultatet, se nedan för jämförelse. Allt annat lika leder det till minskade
intäkter för aDliates.

• Nya marknadsföringskanaler: Vid en omreglering öppnas ofta marknadsföringskanaler för operatörer.
Exempel är TV, radio och sociala medier. Allt annat lika leder detta till minskade investeringar i aDliates.

• Begränsningar på bonusar: När den svenska marknaden omreglerades 2019 infördes stränga regler kring
bonusar. Historiskt sett har många aDliates varit jämförelsesiter för bonusar. Vi ser därför att det Onns en
risk för minskad traOk i och med en omreglering.

Google Adwords Sverige

För att undersöka hur omregleringar påverkar intäkterna hos aDliates har vi jämfört utvecklingen i
aDliateinvesteringar hos Kindred med andelen intäkter från reglerade marknader. Vi kan här se att intäkterna från
reglerade marknader nästan dubblats. ADliate spend i absoluta tal visar en stadig tillväxttrend samtidigt som andelen
intäkter som går till aDliates är minskar marginellt. Vi bedömer således att aDliation fortsätter att vara en viktig
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kanal för traOk för spelbolag även när marknader går ifrån att vara oreglerade till att bli reglerade. Vi bedömer att
den främsta anledningen är att aDliation är relativt lätt att kontrollera samt ger en god avkastning över tid.

Översikt Kindreds intjäning Kindreds a>liate spend

Vi bedömer således att det Onns en fortsatt marknad för aDliates på reglerade marknader, skillnaden är dock
innehållet på siterna. På en reglerad marknad blir fokus:

• Mer fokus på innehåll
• Mer socialt fokus
• Fokus på guider
• Fokus på compliance

Vi kan se att denna omställning hade en initialt negativ påverkan på Raketech. År 2019 då den svenska marknaden
omreglerades tappade man ca 8% i intäkter och justerad EBITDA sjönk ca 24%. En bidragande orsak till intäktstappet
på den svenska marknaden var dock att endast välkomstbonusar är tillåtna på svenska siter vilket gör att tillgångar
med fokus på casinomarknaden tappade stort. Nedan följer en översikt över hur Raketechs kärnmarknader
beräknas utvecklas under perioden 2020-2025. I samband med Bolagets Q1'21 rapport valde bolaget att, som en
engångsföreteelse, visa sin geograOska exponering mer detaljerat.
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Marknader Geogra5sk split

Översikt olika marknader och fokus
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Estimat

Raketech har två Onansiella mål: att växa topline med 30%, där den organiska tillväxten ska utgöra minst 10%, och
att bibehålla en EBITDA-marginal över 50%. Nedan följer en översikt över hur bolaget har levererat på dessa mål
sedan börsnoteringen.

Översikt tillväxt Översikt lönsamhet

Vi räknar med att Raketech kommer att leverera stark tillväxt innevarande år, givet att sportspel inte var aktivt under
2020 p.g.a. covid och att vi har ett stort fotbollsmästerskap under sommaren. Givet att den svenska marknaden har
stabiliserat sig ser vi en tillväxt omkring 20% y/y kommande kvartal. Framöver antar vi dock att tillväxten kommer
röra sig tillbaka mot strax under 10%, vilket är något mindre än vad den globala spelmarknaden växer med.

Tillväxtkomponenter

För att nå det aggressiva tillväxtmålet om 30% är förvärv nödvändigt. Givet våra kassaEödesprognoser, som
vi presenterar nedan, kommer större delen av kassaEödet de kommande två åren att användas för att lösa
tilläggsköpeskillingar. Vi bedömer således att externt kapital måste tillföras om man ska genomföra förvärv. Bolaget
har i dagsläget en nettokassa vilket gör att det Onns en möjlighet att ta in externt kapital via obligations- och
lånemarknaden.
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Skuldsättning

Vi bedömer att förvärv ger en stor uppsida på våra estimat. Vi bedömer att man kommer att kunna addera
6-8 EURm, över prognosperioden, på våra topline-estimat. Historiskt har många aDliatebolag haft det motigt på
förvärvsmarknaden då man betalt med aktier och orsakat en utspädning av EPS på detta vis. Vi bedömer dock att
förvärv är den främsta kurstriggern för Raketech framöver.

Sammanfattningsvis ser vi en organisk tillväxt om strax under 10% på innevarande år. Vi ser därefter en tillväxt i
spannet 6-8%. Vi ser dock en uppsida i estimaten givet den stora förvärvspotentialen. Sammanfattningsvis ser vi
följande tre drivkrafter i våra försäljningsestimat framöver:

• Fortsatt avreglering av den amerikanska marknaden: Vi bedömer att Raketech kommer vara en vinnare när
Eer delstater i USA öppnar upp. Anledningen är att aDliatemarknadsföring är det första spelbolag investerar
i när marknader öppnar upp.

• Fortsatt tillväxt på oreglerade marknader: Vi bedömer att mycket av tillväxten framöver kommer kunna
kopplas till oreglerade- och tillväxtmarknader. Här bedömer vi att Raketech är välpositionerat med tillgångar
i bl.a. Japan.

• Aktiv förvärvsagenda: Vi bedömer att Raketechs kapitalstruktur möjliggör förvärv. Vi tror också att bolaget
och industrin kommer att undvika de tidigare misstagen där förvärv betalades med aktier vilket ledde till
att EPS-utspädning.
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Kostnadsbas

Raketech har sedan börsnoteringen haft en sjunkande bruttomarginal. Den första nedgången kom när den svenska
marknaden omreglerades. Därefter har nedgången varit hänförlig till en förändrad produktmix, där intäkter ifrån
aKärsområdet Mediapartner har vuxit. Inom detta aKärsområde förvärvar Raketech leads från andra aDliatesidor för
att sedan slussa dem vidare. Detta påverkar marginalen negativt men har bidragit till en god tillväxt. Vi bedömer att
Mediapartner, framöver, kommer att växa i linje med Raketech som helhet ser vi att bruttomarginalen stabiliseras
på nuvarande nivåer, vilket ger en bruttomarginal på 72% kommande år.

Bruttomarginal

Vi bedömer att bolaget, på det stora hela, har personalstyrkan på plats för att klara av den tillväxt vi räknar med
kommande år.

Vi ser även att övriga kostnader kommer vara relativt konstanta framöver då bolaget nu har byggt en stabil plattform.
Dessa kostnader kan komma att öka med förvärv eller om bolaget väljer att expandera på nya marknader.
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Personalkostnader (EURm) Övriga externa kostnader (EURm)

Kostnadsslag/omsättning
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Personalkostnader/försäljning Annan Opex/försäljning

Sammanfattningsvis ser vi att bolaget kommer kunna röra sig emot sitt lönsamhetsmål kommande kvartal. En aspekt
som kan få kortsiktigt negativ inverkan på lönsamheten är kund- eller kreditförluster på oreglerade marknader. Dessa
har dock varit hanterbara under de senaste åren.
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Annan OPEX EURm

Vi bedömer att avskrivningarna kommer vara i linje med tidigare kvartal vilket gör att vi ser följande utveckling
av EBITDA och EPS. Då bolaget nu har en nettokassa istället för en nettoskuld ser vi att Onansnettot kommer vara
fortsatt lågt givet att bolaget inte gör några Eer förvärv. Sammanfattningsvis ser vi en stark EPS-utveckling kommande
år vilket vi inte anser reEekteras i kursen.

Nettoomsättning och EBITDA (EURm) EPS-tillväxt (EUR)

Kassa0öde

Vi bedömer att Raketech kommer ha en fortsatt stark cash conversion (kassaEöde från den operativa verksamheten /
resultat efter Onansiella poster) framöver. Detta då bolaget förutom att ha en stark tillväxt i EBITDA har en stabil
utveckling av rörelsekapital. Det största hindret för en högre ackumulering av kassa är dock de tilläggsköpeskillingar
som ska betalas ut de kommande två åren. Vi bedömer att dessa kommer att belasta kassaEödet till den
grad att bolaget kommer att behöva Onansiera en vidare förvärvsagenda med externt kapital, då antagligen
obligationsOnansiering eller nya aktier. Vi bedömer att det första är det mest troliga då bolaget i dagsläget är
skuldfritt.

Kassa0öde EURm Cash Conversion
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Värdering

Vi har valt två metoder för att värdera Raketech, en relativvärdering och en DCF. För att sedan komma till ett
värderingsspann har vi viktat dessa två metodiker.

Relativvärdering

I relativvärderingen har vi valt att titta på noterade aDliatebolag och speloperatörer. De bolag vi valt att ha med i
vårt peerset är följande:

A>liatebolag

Catena Media: Ett annat aDliatebolag på Stockholmsbören. Bolaget hade tidigare en tydlig förvärvsagenda där aktier
var en stor del av köpeskillingen. Detta resulterade i att EPS inte växte i samma takt som omsättningen. Bolaget har
nu Eyttat fokus till den amerikanska marknaden som stod för ca 30% av intäkterna i Q4. Vi bedömer att bolagets
låga värdering är ett arv från bolagets historik.

Acroud: En svensk aDliate med ett historiskt fokus på casino (64% av omsättningen). Ca 20% av bolagets intäkter
genereras i Nordamerika. Bolaget hette tidigare Netgaming Europe.

Better Collective (Betco): Better Collective är ett danskt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget fokuserar på
aDliation inom sport och har en stark närvaro på den amerikanska marknaden. Vi bedömer att fokus på sport samt
en mindre aggressiv förvärvsagenda är orsaken till att bolaget värderas till en kraftig premie jämfört med Catena
Media, Raketech och Acroud.

Operatörer

Leovegas: Leovegas är en svensk operatör som fokuserar på Norden och Tyskland. Bolaget genereraar större delen
av sina intäkter inom casinoverksamheten.

Betsson: Betsson erbjuder både casino och sportspel med fokus på casino. Bolaget är främst aktivt i Norden och
Europa. Bolaget har en relativt hög andel intäkter på oreglerade och snart reglerade marknader. Bolaget skiljer sig
från övriga operatörer då man har mycket teknologi in-house, t.ex. sportbok.

Kindred: Det svenska spelbolaget med högst andel intäkter inom sportspel. Bolaget har en tydlig strategi att växa
på reglerade marknader.

Vi bedömer att aktiemarknaden premierar intäkter från reglerade marknader och hög andel intäkter från sportspel
vilket stapeldiagrammen nedan visar.
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Reglerade intäkter (EPB:s uppskattning, %) Sportintäkter (%)

Vi bedömer att aDliatebolagen exkl. Better Collective fortfarande straKas rent värderingsmässigt p.g.a. tidigare
operationella problem samt intäktstapp av regulatoriska skäl. Vi anser också att P/E-tal är den multipel som ska
användas i dessa värderingar då aDliatebolag historiskt haft en högre tillväxt i rörelseresultat än vinst per aktie.

Vi bedömer således att Raketech ska värderas på P/E 9-10x på 2022 års estimat givet den starka tillväxten i kassaEöden
vi ser. Bolaget värderas då till en rabatt om ca 10% gentemot de casinotunga operatörerna. Historiskt har rabatten
varit högre, ca 45%. Givet den starka vinsttillväxten för Raketech framöver bedömer vi att den rabatten inte längre
är relevant.

Vi anser dock inte att bolaget ska värderas i paritet med Betco, då Betco har en högre andel intäkter från reglerade
marknader och sport, något som aktiemarknaden prioriterar både avseende operatörer och aDliatebolag. Betco visar
dock att det Onns möjlighet till multipelexpansion för Raketech om man visar operationellt starka nyckeltal.

P/E FY+2 A>liates P/E FY+2 Betco
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P/E FY+2 Operatörer

Sammanfattningsvis ser vi att vår relativvärdering ger ett värde om 22-24 kr. Bolaget värderas då i paritet med Catena
Media och i linje med operatörerna. Vi bedömer att drivkrafterna för att nå denna värdering är följande:

• Visa en stabil tillväxt på den amerikanska marknaden: Vi bedömer att marknaden värderar tillgångar med hög
andel intjäning ifrån USA till en premie. Vi bedömer att detta beror på två aspekter, dels tillväxten och dels
för att intäkterna är reglerade. Kan Raketech fortsätta att växa American Gambler ser vi en uppsida i kursen.

• Värdeskapande förvärv: Vi bedömer att en kurstrigger för Raketech är fortsatta förvärv. För att dessa förvärv
ska få störst genomslag på aktiemarknaden anser vi att de ska vara fokuserade på sport och/eller vara
fokuserade på den amerikanska marknaden.
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DCF

Vi bedömer att Raketech med sin höga cash conversion och låga volatilitet i intjäningen lämpar sig tämligen väl för
en DCF. Vi bedömer att tillväxten efter vår prognosperiod kommer att avta något och vara i linje med onlinecasino
i allmänhet för att sedan falla tillbaka.

Vår DCF ger ett värde på ca 27kr. Vi bedömer dock att det Onns möjlighet för ytterligare uppsida i våra estimat givet
att bolaget har en förvärvsagenda samt att vi varit relativt försiktiga i våra estimat gällande kassaEödet. Nedan följer
en känslighetstabell på aktiepriset baserat på WACC och CAPEX som del av försäljning.

Känslighetstabell
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Värderingsslutsats

Sammanfattningsvis ser vi ett motiverat värde på 25-26kr. Detta värde har stöd i både vår DCF och relativvärdering.
Vi ser framförallt tre drivkrafter i värderingen framöver:

• Ökade intäkter ifrån reglerade marknader i allmänhet och USA i synnerhet

• Bevisa en stark organisk tillväxt och stabil lönsamhetstrend

• Förvärv kan driva upp våra estimat och därigenom det motiverade värdet

Vi anser att aDliates bör kunna värderas i paritet med operatörerna då man är ett direkt derivat av deras verksamhet.
För att detta ska ske krävs dock att sektorn visar att man har städat upp ifrån tidigare synder då oansvariga förvärv
blåste upp balansräkningarna.

Motiverat värde
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Raketech ESG

Raketech Group är ett marknadsföringsbolag som förmedlar digitala annonser inom nätspel. Genom digitala
tjänster och produkter medför Raketechs verksamhet ett begränsat behov av naturresurser i form av råvaror,
platsinstallationer och andra materiella tillgångar. Vidare följer även eKektivisering av den tidigare existerande
marknaden inom deras tjänsteområde och ett minskat klimatutsläpp.

Environment
Raketech hanterar en globalt skalbar mjukvaruplattform, med ett begränsat behov av materiella tillgångar.
Innebörden av skalbarhet medför ingen direkt miljöpåverkan, men de produkter och tjänster som erbjuds har å
andra sidan inte heller något direkt syfte att bidra positivt till minskat miljöavtryck. Digital marknadsföring, och inte
minst marknadsföring riktad mot onlinebaserade tjänster och produkter så som iGaming eller onlinecasino, leder till
mindre utnyttjande av naturresurser och utsläpp, samt färre transporter och minskat resande i stort till de platser
dit slutkunden tidigare behövt ta sig. På så vis tillkommer ingen direkt miljöpåverkan, och Raketech presenterar
ingen miljöpolicy.

Social
Som en ledande aktör inom onlineaDliatetjänster och content marketing tar Raketech sitt ansvar i att bedriva en
säker verksamhet. Genom att endast rikta annonserna mot en målgrupp från 25 års ålder utsätts barn och unga i lägre
utsträckning för eventuell negativ påverkan av spel och betting. Nätspel i sig kan däremot komma att ifrågasättas ur
en etisk synvinkel. Raketech avskriver sig ansvar för samtliga uttalanden av sporttips och liknande, samt förespråkar
ett ansvarsfullt spelande. Vidare vill Raketech erbjuda fullservice för sina kunder och fortsatt addera nya kanaler
och ytterligare tjänster. En mer heltäckande portfölj av tjänster och produkter och Eer marknadsandelar leder till
en mer övergripande behovsbild av marknaden och bättre möjlighet till att fortsatt bemöta kunderna.

Governance
Raketechs webbaserade aKärsmodell kan minska klimatpåverkan och eKektivisera lösningar på kundernas behov.
Detta kan i vissa fall leda till minskade driftkostnader och därmed kostnadsbesparingar. Däremot fordrar
molntjänster och databehandling vissa nödvändiga säkerhetsåtgärder. Insamling och lagring av personuppgifter eller
användardata behandlas i enlighet med GDPR.
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Resultaträkning

Kassa0ödesanalys
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Balansräkning

Nyckeltal

Nyckeltal
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Nyckeltal

Nyckeltal
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Kvartalsvisdata
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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 veriOerade. 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 Onansiella 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 Onansiella instrument såsom till exempel kassaEödesmodeller, 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 klassiOceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiOceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaEöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaEöde 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 riskklassiOceringen 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 IntressekonEiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonEikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonEikter 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 Onansiellt 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 aKärer. 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 Onansiella 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
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