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Bokusgruppen
Många goda sidor

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 0.23 0.23 0.0%

EPS, just 22e 1.53 1.53 0.0%

EPS, just 23e 2.37 2.37 0.0%

Kommande händelser
 
Delårsrapport Q2 2021 2021-07-16

Delårsrapport Q3 2021 2021-10-26

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 0.0m

Market cap 0

Nettoskuld 0

EV 0

Avg. No. of Daily Traded Sh. 0.0(k)

 
Prognos (SEK)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 1,775 1,841 1,932 2,022

Sales Growth (1.0)% 3.7% 5.0% 4.6%

EBITDA, m 222 189 210 224

EBIT, m 43.2 20.8 44.7 61.6

EPS, adj 0.27 0.23 1.53 2.37

EPS Growth (90.6)% (14.7)% 569.7% 54.9%

Equity/Share -- -- -- --

Dividend 0.75 0.80 1.10 1.30

EBIT Marginal 2.4% 1.1% 2.3% 3.0%

ROE (%) 0.9% 0.7% 3.8% 5.8%

ROCE 4.4% 2.1% 4.4% 5.9%

EV/Sales 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x

EV/EBITDA 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x

EV/EBIT 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x

P/E, adj 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x

P/Equity 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x

Dividend yield NM% NM% NM% NM%

FCF yield NM% NM% NM% NM%

Net Debt/EBITDA 1.8g 1.2g 0.9g 0.7g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 0.00 - 0.00
  
Current price SEK0.00

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån

Chart Data Not Available

Analytiker

 
oscar.holm@penser.se

Ledarposition på stabilt växande marknad

Bokusgruppen är Sveriges ledande aktör inom distribution av böcker, med tydligt ledarskap inom butiker
(70% marknadsandel), stark andraposition inom online (30%) och en utmanarställning inom ljudböcker.
Bokmarknaden i stort växer 4% per år drivet av ljudböcker, och vi tror att Bokusgruppen har goda
förutsättningar att utvecklas och bibehålla sin starka ställning även i ett mer digitalt landskap.

Fina kassa.öden och potential för högre marginaler

Bolagets aAärsmodell är mycket kassaBödesgenererande, vilket kommer ge utrymme för ökande digitala
investeringar som ska driva tillväxt framöver, men också en successivt stigande utdelning. Man ska också
öka andelen försäljning av övrigt sortiment, en kategori som har högre marginaler än böcker. Tillsammans
med eAektivisering i rörelsen kan bolaget därmed nå målet om 6% EBITA-marginal 2025.

Motiverat värde 890-910 mkr

Vi ser ett motiverat värde på aktierna i Bokusgruppen om 890-910 mkr, baserat på en kassaBödesvärdering
och en relativvärdering. Risken bedöms som medelhög, framförallt p.g.a. att bokmarknaden genomgår en
strukturell omvandling mot att bli ännu mer digital. Över tid ser vi potential till högre värde när bolaget
bevisat att man kan navigera marknaden och driva tillväxt samtidigt som man ökar marginalerna.
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Sammanfattning
Många goda sidor

Investment Case

Bokusgruppen är Sveriges ledande aktör inom distribution av böcker, med ett heltäckande erbjudande genom såväl
butiker som e-handel och ljudböcker. Bokbranschen genomgår ett andra digitalt strukturskifte genom den streamade
ljudbokens ökande popularitet, men vi tror att Bokusgruppen har goda förutsättningar att navigera detta landskap
med stöd i starka marknadspositioner, ett komplett erbjudande i alla kanaler och en tydlig handlingsplan. Över tid
tror vi därför att bolaget kan ta marknadsandelar och öka såväl tillväxt som marginaler jämfört med idag.

Marknadsledare med mycket stark position

Genom två starka varumärken – Akademibokhandeln och Bokus – har Bokusgruppen en position som
överlägsen nummer 1 inom bokhandel i butik i Sverige (70% marknadsandel), en tydlig andraposition inom
onlinebokhandel (30% marknadsandel) och en utmanarställning inom den snabbväxande ljudbokskanalen
genom tjänsten Bokus Play.

Tillväxtpotential i digitala kanaler och genom merförsäljning

Ljudbokssegmentet visar idag mycket stark tillväxt och marknaden förväntas fortsätta öka med ~25% per år,
samtidigt som försäljningen av fysiska böcker online ökat med ~5% de senaste åren. Tillväxten har accelererat
till följd av covid-19-pandemin och vi tror därför att det Inns goda förutsättningar för bolaget att visa
en tillväxt inom online och digitala kanaler på i snitt 10% under prognosperioden. I tillägg till detta Inns
också goda förutsättningar till ökad försäljning per kund, genom att erbjuda de två miljoner medlemmarna
i kundklubben Akademibokhandelns vänner Ber produkter och tjänster.

Strukturella initiativ kommer ge högre marginaler

Butiksförsäljningen av böcker förväntas ha en svag utveckling p.g.a. det digitala skiftet, men för att
mitigera denna eAekt planerar Bokusgruppen att öka andelen försäljning av övrigt sortiment som t.ex. spel,
skrivmaterial och pysselartiklar i bolagets butiker. Marknadstillväxten för dessa kategorier är omkring 5%
per år och har därtill högre marginaler än böcker. Bolaget kommer också genomföra eAektiviseringar för att
minska rörelsekostnaderna i framförallt butikerna, vilket vi räknar med kommer fungera marginalstödjande
och innebär att man når målet om 6% EBITA-marginal år 2025.

Starka kassaBöden ger stöd och möjligheter

Verksamheten genererar starka kassaBöden som kommer användas till att öka investeringarna inom
det digitala området, vilket förväntas vara tillväxtdrivande, men även upprätthålla en successivt ökande
utdelning. Vi räknar med att bolaget kommer generera ett fritt kassaBöde som är mer än tillräckligt för dessa
båda ändamål, och att det därför Inns möjligheter för såväl återköp som förvärv över tid.

Värdering

Vi ser ett motiverat värde på aktierna i Bokusgruppen om 890-910 mkr, baserat på en kassaBödesvärdering
och en relativvärdering. Risken bedöms som medelhög, framförallt p.g.a. att bokmarknaden genomgår en
strukturell omvandling till att bli ännu mer digital. Över tid ser vi potential till ett högre värde när bolaget
bevisat att man kan navigera marknaden och driva tillväxt samtidigt som man ökar marginalerna.
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Bokusgruppen i grafer

Marknadsandel per kanal i Sverige
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Beskrivning av Bokusgruppen

Introduktion

Bokusgruppen är Sveriges största aktör inom bokhandel. Verksamheten bedrivs under tre varumärken –
Akademibokhandeln, Bokus och Bokus Play – och inom tre huvudsakliga kanaler: butiker, online och digitala
abonnemangstjänster. Sortimentet består av böcker i såväl fysisk som digital form samt övriga produkter som t.ex.
spel, leksaker, papper, pennor och presentinslagning. Bolaget har 410 anställda och omsatte 1,8 mdkr under 2020,
varav 56% var i butik och 44% online. 77% av omsättningen utgjordes av böcker i fysisk eller digital form, medan
23% utgjordes av övrigt sortiment.

Omsättning per kanal (2020)

55%

45%

Butiker Online

Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB

Omsättning per produktgrupp (2020)
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Historik

• 1971: Akademibokhandeln startar vid Stockholms universitet, och ägs då av studentkåren under namnet
Academus

• 1987: Academus förvärvas av Konsumentföreningen Stockholm

• 1992: Akademibokhandeln går samman med Esselte Bokhandel

• 1997: Bokus grundas

• 1998: Kooperativa Förbundet köper Bokus genom KF Media, som även Akademibokhandeln inkorporeras i

• 2013: Akademibokhandeln går samman med Bokia och bildar den överlägset största aktören inom
butiksförsäljning av böcker i Sverige

• 2014: Akademibokhandeln förvärvar Bokus och stärker därmed sin närvaro online väsentligt

• 2017: Volati förvärvar Akademibokhandeln av private equity-aktören Accent, som 2015 förvärvat bolaget
av KF

• 2018: Bokus Play lanseras och bolaget får därmed ett heltäckande erbjudande av böcker oavsett
distributionsform

• 2021: Bolaget byter namn till Bokusgruppen och börsnotering planeras genom utdelning till Volatis
aktieägare
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Erbjudande och a9ärsmodell

Nedan beskrivs Bokusgruppens erbjudande och aAärsmodell utifrån bolagets tre varumärken.

Akademibokhandeln

Akademibokhandeln är Sveriges ledande butikskedja inom böcker, med totalt 98 butiker över landet (varav 71
helägda och 27 under franchise) och en marknadsandel på omkring 70% i kanalen. Utöver butikerna har man också
en snabbt växande onlineverksamhet. Man har inget centrallager utan butikerna fungerar som lagerhållande enheter.

Butikerna omsatte 1 001 mkr under 2020 med en tillväxt på -15%, medan onlinedelen omsatte 65 mkr med en
tillväxt på 124%. Båda kanalerna är lönsamma, med en EBITA-marginal under 2020 på 5% för butikerna och 9% för
onlinedelen, där butikerna påverkats negativt av covid-19-pandemin (EBITA-marginalen var 7% 2019) vilken å andra
sidan påverkat onlineförsäljningen positivt.

Bild från en Akademibokhandeln-butik

Källa: Dagens Handel

Bokusgruppens försäljning av produkter inom övrigt sortiment bedömer vi sker i huvudsak genom
Akademibokhandelns butiker, och att bokförsäljningen i segmentet i princip uteslutande består av fysiska böcker.
Utifrån marginalerna för jämförbara bolag som t.ex. Panduro Hobby uppskattar vi att bruttomarginalerna vid
försäljning av övriga sortiment är högre än den är för att sälja böcker.

En av Akademibokhandelns styrkor är det välkända varumärket och den stora kundbasen. Detta manifesteras bl.a.
i att segmentets lojalitetsprogram – Akademibokhandelns Vänner – har över två miljoner medlemmar och att det
varje år sker 17 miljoner besök i segmentets butiker. Detta representerar en väsentlig möjlighet till merförsäljning
av andra produkter och tjänster än böcker.

Erik Penser Bank 5 Bokusgruppen – 25 May 2021



Akademibokhandeln: Tillväxt per kanal 2020
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB

Akademibokhandeln: EBITA % per kanal (2020)
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Bokus

Bokus är Sveriges näst största bokhandel online, med en marknadsandel i kanalen på ungefär 30%. Totalt erbjuds
10 miljoner olika titlar, men man kan trots det hålla en mycket låg rörelsekapitalbindning eftersom Bokus gör
majoriteten av alla beställningar från förlaget först när man fått en order, och man har därför endast ett mycket
litet antal artiklar i eget lager.

Bokus omsatte 709 mkr under 2020 (rensat för koncernintern försäljning) med en tillväxt på 21%. Segmentet visade
en EBITA-marginal under 2020 på 5%, vilket var en väsentlig förstärkning från 2% år 2019 och som i vår bedömning
i mångt och mycket kan förklaras av den starka tillväxten.

Illustration av Bokus startsida

Källa: Bokus
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Bokus försäljning består utifrån vår förståelse i princip uteslutande av böcker. Omkring 15% av försäljningen
avser studentlitteratur och det Inns också ett icke oväsentligt inslag av försäljning till oAentlig sektor,
vilket särskiljer försäljningsmixen något från Akademibokhandeln som i huvudsak säljer till privatpersoner.
Bokusgruppen har positionerat Bokus som koncernens lågprisalternativ för att tydligt särskilja erbjudandet
gentemot Akademibokhandeln, vilket i vår förståelse är anledningen till att lönsamheten för Bokus är lägre än för
Akademibokhandelns onlineverksamhet.

Precis som för Akademibokhandeln är en av Bokus styrkor ett välkänt varumärke och en stor kundbas: antalet
registrerade kunder uppgår till 550 000 och hemsidan får drygt 40 miljoner besök årligen.

Bokus: tillväxt per kanal (2020)
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB

Bokus: EBITA % per kanal (2020)
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Bokus Play

Bokus Play är Bokusgruppens ljudbokstjänst som också syftar till att knyta ihop ljudbokslyssnandet med koncernens
erbjudande online och i butik genom särskilda rabatter och förmåner. Tjänsten innehåller idag över 50 000 böcker
och bygger på en månatlig prenumeration under vilken kunden får lyssna på en eller ett obegränsat antal böcker
per månad, beroende på vilket paket denne väljer. Pris per månad för en prenumeration är mellan 79 och 229 kr,
vilket innebär att Bokus Plays instegsprodukt prismässigt är positionerad något lägre än konkurrenterna medan de
mer innehållsrika paketen ligger i linje med dessa.

Bokusgruppen särredovisar inte Bokus Plays omsättning eller marginaler, men vägledning kan ges av att koncernen
under 2020 sålde digitala böcker – där ljudböcker ingår – för 38 mkr, vilket var en ökning med 65% jämfört med
2019. Ingen av Bokus Plays konkurrenter redovisar vinst, varför vi gör bedömningen att Bokus Play knappast är en
positiv bidragsgivare till gruppens resultat idag, även om vi tror att segmentet har möjlighet att visa lönsamhet på
lägre omsättningsnivå än konkurrenterna eftersom man kan marknadsföra sig till Akademibokhandelns och Bokus
stora kundbaser och därmed behöva spendera mindre på marknadsföring.
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Illustration av Bokus Play-appen

Källa: Boktugg

Gentemot förlagen fungerar modellen på så vis att Bokus Play betalar en ersättning per lyssnad bok, jämfört med
marknadsledaren Storytel som använder sig av en modell under vilken man delar nettointäkter med förlagen, vilket
i vår uppfattning oftast betyder att enhetspriset per bok blir högre under Bokus Play modell.

Som nämndes ovan är Bokus Play såväl en ljudbokstjänst som ett sätt att knyta samman Bokusgruppens olika segment
genom en digital plattform. I praktiken betyder detta att en konsument med ett Bokus Play-abonnemang utöver
ljudbokstjänsten erhåller ett antal rabatter och förmåner, bl.a. 5% rabatt på Bokus, 10% rabatt på Akademibokhandeln
samt gratis frakt online hos Bokus och Akademibokhandeln. På detta vis kan Bokus Play liknas vid en Amazon Prime-
liknande lösning som i våra ögon bör knyta kunden hårdare till Bokusgruppen och de olika segmenten och därmed
öka försäljningen per kund.
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Marknadsanalys

Struktur

Bokmarknaden är överlag en del av den större mediamarknaden, sett till att konsumenter har begränsat med tid och
pengar att lägga på media, varför böcker i ett bredare perspektiv kan ses som konkurrent till såväl TV som tidningar,
PC-/konsolspel eller musik. Böcker – innefattande såväl tryckta som digitala böcker – beräknas av Deloitte utgöra
~13% av den globala mediamarknaden vilket gör mediet till det fjärde största i världen.

Globala intäkter per media 2020 (USDbn )
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Källa: Deloitte, EPB

Värdekedjan i bokbranschen har traditionellt sett ut enligt illustrationen nedan, med förlag som länk mellan
författare och återförsäljare och de sistnämnda som huvudsaklig kontaktyta mot slutkonsumenter för förlagen. I takt
med att marknadsförhållandena har förändrats över tid har dock den traditionella modellen delvis utmanats, och idag
hänger förlag och återförsäljare ibland ihop (t.ex. Bonnier och Pocket Shop eller Norstedts och Storytel) samtidigt
som återförsäljaren Amazon erbjuder författare egenpublicering. Förlag kan också sälja direkt till slutkonsumenten,
vilket inte sällan är fallet avseende specialiserad facklitteratur.

Illustration av den traditionella värdekedjan i bokbranschen

Källa: EPB

Den svenska förlagsbranschen är både fragmenterad och konsoliderad på samma gång, att döma av en genomgång
av de 50 största förlagen som genomförts av branschsidan Boktugg. Av denna framgår att de fem största förlagen
står för drygt hälften av branschens omsättning, men att det alltså även Inns en lång svans av förlag med relativt
liten omsättning jämfört med de stora. De tre största aktörerna är Bonnierförlagen, Norstedts och Natur & Kultur.

Återförsäljarna utgörs primärt av specialiserade aktörer på olika plattformar, som t.ex. Akademibokhandeln inom
butiker, Bokus och Adlibiris inom onlinehandel, samt Storytel och BookBeat inom abonnemangstjänster. Den
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värdemässigt största kanalen är internet, följt av abonnemangstjänster och butiker. Bokmarknaden har vid sidan
av ovanstående kanaler även en alternativ distribution i form av bibliotek, vilken utgör en indirekt konkurrent till
återförsäljarna.

Bland slutkonsumenter av böcker Inns såväl privatpersoner som företag, skolor och myndigheter, där de
förstnämnda utgör den huvudsakliga målgruppen för bokbranschens återförsäljare.

Den svenska bokmarknaden i detalj

I Sverige konsumerades det under 2020 63 miljoner böcker i någon form, vilket tillsammans med drygt 41 miljoner
initiala lån på bibliotek (under 2019) betyder att den totala bokkonsumtionen är drygt 100 miljoner enheter i volym,
men där alltså försäljning utgör en majoritet.

Som vi såg tidigare är internet den värdemässigt största kanalen, men volymmässigt är abonnemangstjänster den
viktigaste distributionskanalen, med nära 60% av den totala volymen. Pris per såld enhet inom dessa tjänster är dock
väsentligt lägre än för övriga kanaler, vilket innebär att abonnemangstjänsterna endast utgör en knapp fjärdedel av
marknaden i kronor och ören. Detta kan ytterligare illustreras med att volymerna i abonnemangstjänsterna är drygt
fyra gånger så stora som de i butik, men omsättningen i de fysiska butikerna är endast marginellt mindre.

Vid en jämförelse av volymen inom digitala abonnemangstjänster och volymen fysiska böcker ska man dock komma
ihåg att dessa inte är direkt jämförbara, eftersom en såld fysisk bok kan konsumeras av Bera personer och vid Bera
olika tillfällen men fortfarande bara registreras som en såld enhet, men varje gång någon lyssnar på en ljudbok så
registreras detta som en konsumerad enhet. Detta betyder att den konsumerade volymen fysiska böcker hade varit
högre om den beräknats på samma sätt som ljudböcker. Icke desto mindre bedömer vi det som intressant att studera
volymutvecklingen per kanal, eftersom den ger en uppfattning om bokkonsumenternas preferenser och beteende.

Bokförsäljning i Sverige per kanal 2020 (volym)
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Källa samtliga diagram: Svenska Förläggareföreningen, EPB

Bokförsäljning i Sverige per kanal 2020 (värde)
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Fördelning per format

Då de digitala abonnemangstjänsterna utgör den största distributionskanalen för böcker är det inte oväntat att det
viktigaste enskilda formatet volymmässigt på bokmarknaden är den digitala ljudboken, eftersom denna distribueras
i det närmaste uteslutande genom streaming. Efter digitala ljudböcker är inbundet och övriga tryckta format (ex.
pocket eller diverse utländska utgåvor) de största formaten volymmässigt.

Värdemässigt är dock fysiska böcker de viktigaste, och står för åtminstone 2/3 av totalförsäljningen enligt statistik
från Svenska Förläggareföreningen (utländsk utgivning avser en blandning av digitala och fysiska böcker). Inbundet
är den största enskilda kategorin och står för knappt 30% av den totala bokförsäljningen.
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Bokförsäljning i Sverige per format 2020 (volym)
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Källa samtliga diagram: Svenska Förläggareföreningen, EPB

Bokförsäljning i Sverige per format 2020 (värde)

18%

31%

24%

16%

8%
3%1%

Digital ljudbok Inbundet Övriga tryckta format
Utländsk utgivning Pocket E-bok
Övriga

Som följer av ovanstående är det stor skillnad på snittpriset per format: inbundna böcker kostar omkring fyra gånger
så mycket som en streamad bok, och en pocket nästan två gånger så mycket. Precis som avseende diskussionen
kring volym ovan ska man komma ihåg att snittpriset på de streamade böckerna skiljer sig från snittpriset på de
fysiska böckerna i så måtto att ljudböckerna inte konsumeras per styck utan genom att konsumenten ges möjlighet
att lyssna på en mängd böcker för en fast avgift och avgiften är densamma oavsett om användaren lyssnar på en eller
tiotals böcker i månaden. Detta innebär i sin tur att det implicita snittpriset per konsumerad ljudbok kan variera
väsentligt för den enskilde konsumenten.

Snittpris per format 2020 (kr)
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Studerar man försäljningsmixen per återförsäljare Inner man att internethandeln är den mest högvärdiga, med lägst
inslag av pocket och digitala böcker. Fysiska butiker säljer mer inbundet än internetaktörerna, men också mer pocket
och mindre av övriga tryckta format, medan de digitala abonnemangstjänsterna av förklarliga skäl domineras av
digitala böcker.

Av detta följer också att snittpriset per kanal är högst i internethandeln, följt av fysisk bokhandel, medan snittpriset i
streamingkanalen är ungefär 1/5 av det i internetbokhandeln och 1/4 av det i fysisk bokhandel. Det högre snittpriset
i internetbokhandeln förklaras i vår uppfattning av att denna kanal är populär bland studenter, vilka är stora
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konsumenter av specialiserad litteratur med höga prislappar. Skillnaderna mellan kanalerna avseende mix och
snittpris bedöms av oss ha betydelse för den totala marknadens utveckling, vilket vi kommer diskutera mer senare
i analysen.

Försäljning per format per kanal 2020 (värde)
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Källa: Svenska Förläggareföreningen, EPB
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Fördelning per genre

Tittar vi sedan på försäljningen per genre så Inner man att mixen mellan de fem största – deckare och spänning,
skönlitteratur, utländsk litteratur, barn och ungdom samt humaniora – är relativt god utan någon tydligt
dominerande genre i totalmarknaden.

Dock Inns det tydliga skillnader i genremixen de olika återförsäljarkanalerna emellan, i det avseende att
streamingtjänsterna är tydligt underhållningsorienterade (högst inslag av deckare och spänning, lägst inslag
facklitteratur), medan internetbokhandeln förefaller sälja mer nischprodukter (högre inslag utländsk litteratur
och humaniora). Den fysiska handeln i sin tur är starkast inom barn och ungdom och med en något högre
underhållningsprägel än internetbokhandeln.

Bokförsäljning i Sverige per genre 2020 (värde)
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Källa samtliga diagram: Svenska Förläggareföreningen, EPB

Försäljning per genre per kanal 2020 (värde)
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Vår tolkning av mixen mellan de olika kanalerna är att de fyller delvis olika funktioner – i internetbokhandeln letar
man efter sin väldigt smala bok om ett specialintresse medan man konsumerar deckare i hörlurarna vid poolen på
semestern, samtidigt som man köper presentböcker och böcker till barnen i den lokala bokaAären. Detta betyder
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också i våra ögon att kanalerna inte är perfekta substitut, utan att det Inns ett existensberättigande för samtliga,
då de fyller olika behov för kunden.

Storlek och tillväxt

Värdet på den svenska bokmarknaden i konsumentledet var under 2020 cirka 4,8 mdkr enligt siAror från Svenska
Förläggareföreningen, och till detta ska man lägga ungefär 1,0 mdkr i försäljning som sker direkt från förlagen och
som kommunala läromedel för att fånga den totala marknaden.

Marknaden växer överlag, med en ökning sedan 2015 på 4% per år. Det som driver ökningen är dock
abonnemangstjänsterna, som under samma period vuxit med 39% per år medan fysiska böcker oavsett kanal visat
nolltillväxt. Ytterligare en tydlig skillnad syns i kanalskiftet från butiker till online, där internetbokhandeln ökat i
snitt 5% per år medan den fysiska bokhandeln istället minskat 7% per år. Covid-19-pandemin har spätt på trenden,
illustrerat av att bokhandeln online ökade 19% år 2020 medan butikerna tappade 19%.

Bokförsäljningen i Sverige per kanal (mkr)

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Internetbokhandel Digitala abonnemangstjänster
Fysisk bokhandel Dagligvaruhandel

Källa samtliga diagram: Svenska Förläggareföreningen, EPB

Tillväxt per kanal på den svenska bokmarknaden
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Tillväxten har i princip enbart drivits av volymökningar, eftersom enhetspriserna överlag varit oförändrade eller
sjunkande. Volymökningen har varit tydligast inom streaming, där antalet sålda titlar ökat med 58% per år sedan 2015,
följt av internetbokhandeln som vuxit volymerna med 5% per år. Fysisk bokhandel har upplevt en volymminskning
på 9% per år, vilket inte kunnat kompenseras av ett snittpris per titel som ökat med 2% per år (alltså ungefär i linje
med inBationen) och som snarare verkar bero på en mixförändring driven av ett lägre inslag av pocketböcker.

I internetbokhandeln har snittpriset legat stilla, medan snittpriset inom streaming sjunkit 12% per år. Analogt med
vad vi diskuterat ovan kring hur volymerna och snittpriserna beräknas i ljudbokskanalen så behöver det sjunkande
snittpriset dock inte betyda att priserna per se har sänkts utan istället att lyssnandet ökat. Av rapporterade siAror
från marknadsledaren på området drar vi dock slutsatsen att snittintäkten per användare har sjunkit med omkring
30% mellan 2017 och 2020, vilket i sig är en indikator på att det faktiskt förekommit prissänkningar för den enskilde
konsumenten.

Sjunkande snittpriser inom digitala tjänster kan i våra ögon ha bidragit till att hålla tillbaka den fysiska handelns
möjlighet till prishöjningar, innebärande att det förefaller svårt att höja priser på fysiska böcker så länge det Inns
väsentligt billigare alternativ (även om inte dessa är perfekta substitut).
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Bokförsäljning i Sverige i volym (milj titlar)
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Källa samtliga diagram: Svenska Förläggareföreningen, EPB

Förändring i snittpris per såld titel per kanal
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På medellång sikt förväntar sig branschbedömare en relativt låg tillväxt för den globala bokmarknaden på 0-3%
beroende på källa. Estimaten för tillväxten för fysiska böcker varierar från -3% till 0%, medan e-böcker antas växa
5-12% och streaming 22-27%. Tillväxtestimaten är därmed ungefär i linje med de trender som observerats de senaste
åren på den svenska marknaden.

Bokmarknaden globalt: förväntad tillväxt per segment
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Källa: Grand View Research, ReportLinker, ResearchAndMarkets, Technavio, The Business Research Company, EPB

Avseende storleken på de övriga marknader som Bokusgruppens är verksamma inom uppskattar vi att dessa
är något mindre än den för böcker, även om det är svårt att kvantiIera exakt. Branschorganisationen Svensk
Handel uppskattade den totala omsättningen för bok- och pappershandeln till 6,3 mdkr år 2018, så i och med att
bokförsäljningen (exkl. streaming) då uppgick till 3,7 mdkr enligt Svenska Föreläggareföreningen skulle det implicit
betyda att omsättningen från övriga produkter var cirka 2,6 mdkr.

Marknaden för spel och leksaker har en uppskattad storlek på knappt 2 mdkr i Sverige år 2019 basis data från bolaget,
så tillsammans skulle marknaderna för pappersprodukter och skrivmaterial respektive spel och leksaker därmed
vara värda omkring 4,5 mdkr.
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Tillväxten för spel- och leksaksmarknaden har varit 7% per år sedan 2015 enligt data från SCB, vilket representerar en
betydligt högre tillväxttakt än för bokmarknaden. Framöver förväntar sig marknadsbedömare och branschaktörer
en global tillväxt på 4-5% för spel- och leksaksmarknaden, medan marknaden för skrivmaterial väntas växa i ungefär
samma takt (+5%) på medellång sikt.

Övriga marknader: global förväntad tillväxt per vertikal
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Källa: Grand View Research, Hasbro, Mattel, ResearchAndMarkets, EPB

Bokusgruppens position

Bokusgruppen är Sveriges ledande aktör inom bokhandel, med en marknadsandel på ungefär 30% i konsumentledet
(oräknat franchisebutikers försäljning). I butiksledet uppskattar vi marknadsandelen till drygt 60%, vilket ökar
till över 70% om vi också inkluderar försäljningen från de franchiseägda Akademibokhandeln-butikerna. För
onlinekanalen räknar vi med en marknadsandel på drygt 30%, vilket betyder en position som #2 på marknaden.

Data från bolaget och branschbedömare tyder på att Akademibokhandelns marknadsandel i butiksledet har ökat
de senaste fem åren, från att ha legat på omkring 65% (inklusive franchiseägda butiker), och vi gör även tolkningen
att Bokus vuxit något snabbare än internetbokhandeln i stort. Tillväxten för Bokus Play särredovisas inte, men
Bokusgruppens produktområde digitala böcker (där Bokus Play ingår tillsammans med e-böcker som säljs per styck)
växte under 2020 med 65%, vilket kan ställas mot den totala svenska marknaden för abonnemangstjänster som växte
25%. Därmed kan vi dra slutsatsen att samtliga kanaler ser ut att ta marknadsandelar över tid.

Konkurrens

Överlag kan sägas att konkurrensen för Bokusgruppen kommer från två olika håll: dels från andra former av media
(analogt med beskrivningen ovan av böcker som en del av en större mediamarknad) och dels från andra aktörer
inom bokbranschen. Den generella mediakonkurrensen är alltför bred och komplex för att avhandla här, varför vi
istället kommer fokusera på Bokusgruppens direkta konkurrenter inom böcker, och då framförallt de olika typer
av böcker och distributionskanaler som Inns.

Bokusgruppens huvudkonkurrent bedömer vi är Bonnierkoncernen, som likt Bokusgruppen har verksamhet inom
försäljning av böcker såväl online (Adlibris) som i butik (Pocket Shop) samt genom digitala abonnemangstjänster
(BookBeat). Sammantaget sålde dessa tre bolag varor för 1,8 mdkr under 2019, men detta omfattar även andra varor
än böcker och på andra marknader än den svenska, varför vi gör bedömningen att Bokusgruppen (med en total
omsättning på 1,8 mdkr samma år varav 1,4 mdkr böcker) ändå är snäppet större inom böcker.

Studerar man konkurrensen per kanal är Adlibris den starkaste konkurrenten inom onlinehandeln, med en position
som nummer ett och en marknadsandel i kanalen på så mycket som 50-60% i vår bedömning. Amazon är även en
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konkurrent här, framförallt inom utländska böcker, och det kan i våra ögon inte uteslutas att Amazon blir en svårare
konkurrent framöver efter att ha lanserat i Sverige förra året och successivt förväntas förbättra sitt erbjudande.

Inom den fysiska butikshandeln är konkurrensen mycket begränsad, och de enda större aktörerna vid sidan
av Akademibokhandeln är den samverkande kedjan Ugglan (som består av väsentligt mindre butiker än
Akademibokhandelns) med en sammanlagd marknadsandel på knappt 15%, samt Pocket Shop som har ca 10% av
marknaden i vår bedömning.

Den allt viktigare streamingkanalen domineras i Sverige av tre spelare vid sidan av Bokus Play: Storytel, BookBeat
och Nextory. Storytel är den absolut största av dessa på den svenska marknaden, följt av Nextory och BookBeat. Även
Amazons tjänst Audible har en publik i Sverige, men främst för nischen utländska böcker i vår uppfattning.

Inget av streamingbolagen redovisar omsättningen i Sverige så det går inte att säga något deInitivt om
marknadsandelar, men om vi antar att antalet recensioner för respektive app i Apples AppStore står i hygglig
proportion till det faktiska antalet användare så skattar vi Storytels marknadsandel till ~70%, med Nextory på ~20%,
BookBeat på ~8% och Bokus Play på ~2%. Om detta antagande är korrekt skulle Storytels svenska omsättning vara
knappt 800 mkr, och därmed ge dem en position som #3 på den totala bokdistributionsmarknaden i Sverige.

Inom segmentet Övriga produkter konkurrerar Akademibokhandeln med aktörer inom såväl leksaker som
specialiserade pappers- och hobbybutiker. Bland större sådana i Sverige kan nämnas Lekia, Lekmer, Pen Store samt
Panduro Hobby.

Vad driver marknaden?

Generellt drivs konsumtionen av böcker av hur mycket tid som spenderas på detta medium framför andra medier,
och på mer detaljerad nivå exakt mellan vilka segment och distributionskanaler som konsumenterna väljer att fördela
sin bokkonsumtion.

Intresset för böcker

Göteborgs universitet genomför årligen Mediebarometern, en undersökning av svenskarnas medievanor, och
hur dessa utvecklas kan ge vägvisare kring i vilken riktning bokmarknaden är på väg. Under 2019 ägnade den
genomsnittlige vuxne svensken drygt sex timmar per dag till olika medier enligt Mediebarometern, varav 7% avsåg
böcker. Denna andel har inte förändrats nämnvärt under de senaste 30 åren, att döma av att den låg på 6% såväl
år 1985 som 2005.

Andel av total bruttotid som ägnas till olika medier 2019
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Källa: Mediebarometern, EPB
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Därmed kan vi konstatera att trots de stora teknikskiften som skett sedan 1985 så har boken som underhållnings-
och utbildningsform ändå bibehållit sin andel av allmänhetens uppmärksamhet. I våra ögon Inns det därför fog för
att anta att boken kommer fortsätta upprätthålla en tydlig nisch i medielandskapet även framöver, men att boken
inte nödvändigtvis kommer distribueras och se ut på samma sätt som den gjort historiskt.

Vid sidan av fördelningen av tiden spelar den absoluta tiden som spenderas på mediekonsumtion roll för tillväxten.
Basis historisk data från Mediebarometern konstaterar vi dock att den tid som spenderas på olika medier har varit
relativt konstant sedan 1985, med vissa variationer mellan mätningarna. Av denna anledning tror vi inte att man
ska räkna med att konsumenterna kommer allokera mer tid till medier framöver, om det inte sker några radikala
minskningar i t.ex. den genomsnittliga arbetstiden per dag.

Total tid spenderad på olika medier per dag (minuter)
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Källa: Mediebarometern, EPB

Köpa vs låna

Som vi konstaterade tidigare står bokförsäljningen för en majoritet av bokkonsumtionen, men bibliotekens utlåning
är ändå stor i absoluta tal, och storleken på denna kan därmed påverka försäljningens utveckling på marginalen.
Utlåningen på de svenska biblioteken har dock – som diagrammet nedan illustrerar – visat en tydligt sjunkande trend
de senaste 25 åren, vilket i vår bedömning innebär att utlåning tappat andelar mot bokförsäljningen eftersom den
sistnämnda har ökat (åtminstone de senaste fem åren). Värt att notera är att diagrammet visar den totala utlåningen,
som omfattar såväl initiala lån som omlån, varför talen är högre än de som redovisades i början av detta avsnitt.

Utlåningen noterade en liten ökning i spåren av Inanskrisen 2008, vilket i våra ögon kan betyda att valet mellan att
köpa eller låna är delvis konjunkturellt betingat, och skulle vi gå mot sämre tider så kan utlåningen komma att öka
på bekostnad av försäljningen. Strukturellt gör vi dock bedömningen att biblioteken beInner sig på ett sluttande
plan och kommer fortsätta så, särskilt i ljuset av att ljudböcker blivit allt billigare och mer lättillgängliga för Ber.
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Utlåning på svenska folkbibliotek 1995-2019

Källa: Bibliotek 2019

Digitalisering

Bokmarknaden har under lång tid präglats av digitaliseringens krafter, som kan sägas ha påverkat branschen i två
faser: den första genom att försäljningen av fysiska böcker gradvis har förByttats från butiker till online, och den
andra genom att fysiska böcker digitaliseras och konsumeras genom streamingtjänster istället för i pappersform.

Det första digitaliseringsskiftet kan sägas ha pågått alltsedan Amazon började sälja böcker online i USA 1995 (och
som alltså inte var särskilt långt före Bokus som ju startade 1997), och har lett till att böcker är den produkt som
har den överlägset högsta e-handelspenetrationen av något segment inom svensk detaljhandel. Enligt Svensk Handel
skedde hela 59% av försäljningen i bok- och pappershandeln online under 2019, vilket var nästan dubbelt så mycket
som hemelektroniksegmentet eller tre gånger så mycket som skor och kläder.
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Andel e-handel inom olika segment av detaljhandeln i Sverige

Källa: Svensk Handel

Ovanstående betyder att handel med böcker online är att betrakta som en mogen marknad, med begränsat utrymme
för disruption och tillväxtutsikter som närmar sig de för marknaden i stort.

När bokhandeln online tog fart på allvar i början av 2000-talet var dock tillväxten explosiv, och kom att påverka
lönsamheten hos den traditionella bokhandeln väsentligt negativt, vilket blir tydligt av nedanstående grafer. Efter att
tillväxten hos internetbokhandeln avtog i början av 2010-talet började dock lönsamheten i den fysiska bokhandeln
att återvända, och som vi kunnat konstatera avseende Akademibokhandeln så är marginalerna i butik nu i nivå med
eller t.o.m. högre än de som rådde innan onlinehandeln började växa på allvar.

Omsättning Adlibris + Bokus 2000-2014 (mkr)

Källa samtliga diagram: Leif Olsson, Svensk Bokhandel

Allmänbokhandelns marginalutveckling 2000-2014

Som vi kunde konstatera ovan så betydde skiftet från bokförsäljning i butik till online en stor marginalerosion för
bokhandeln, vilket gör det intressant att diskutera om motsvarande utveckling kommer bli verklighet i takt med
att streaming tar allt mer mark från den fysiska bokhandeln (såväl oAline som online). Ingen streamingaktör tjänar
idag pengar i rörelsen, vilket i våra ögon beror på att de oArar lönsamhet idag för ökad tillväxt och förhoppningsvis
höga marginaler i framtiden, något som bl.a. möjliggör de lägre enhetspriser som råder i streamingkanalen och som
också sätter tonen för övriga branschaktörers prissättning och marginaler.

Exakt hur detta kommer spela ut är inte glasklart, men i vår bedömning ska man inte utesluta marginalpress för
försäljare av fysiska böcker såväl online som i butik fram tills streamingtillväxten börjar avta i styrka.
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Idag utgör digitala intäkter omkring 20% av bokbranschens totala intäkter globalt, vilket är mer än för dagstidningar
och TV men väsentligt lägre än vad man ser i musik- och spelbranschen. Om musikindustrin är en guide för hur
bokbranschen kommer utvecklas – vilket inte är helt otänktbart givet likheterna mellan de båda branscherna – så
står vi inför många år av ökad digital penetration. Musikbranschens intäkter är nu till mer än 60% digitala, från att
år 2007/08 ha legat på samma nivå där bokbranschen är idag.

Andel digitala intäkter per typ av media
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Musik: digitala intäkter i % av totala intäkter globalt
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Specialisering och konvergens

Som på många andra marknader har digitaliseringen drivit bokbranschens aktörer mot ökad specialisering, men vi
ser också tecken på konvergens mellan olika distributionskanaler och sätt att konsumera böcker.

Den första specialiseringstrenden är den mot allt större butiker, vilket är något som synts i många branscher. Nedan
graf är från 2015 men bedöms av oss vara fortsatt relevant, och visar på hur mycket större Akademibokhandelns
butiker är omsättningsmässigt i förhållande till övriga branschen. Att Akademibokhandeln idag är den dominerande
butikskedjan är i våra ögon i mångt och mycket såväl en eAekt som en konsekvens av att man har de största butikerna:
genom att utnyttja sin ställning har man t.ex. kunnat välja och behålla bra lokaler och lägen som varit utom räckhåll
för mindre aktörer.

Omsättning per butik för svenska bokhandelskedjor (exkl. Pocket Shop)

Källa: Leif Olssons "En studie av allmänbokhandeln i Sverige våren 2015"

Bokusgruppen – 25 May 2021 20 Erik Penser Bank



Med större butiker kan man erbjuda ett stort och brett sortiment av såväl böcker som andra produkter, och därmed
fortsätta vara relevant för kunder som blir alltmer kräsna och vana vid att internets breda utbud bara är några
knapptryck bort. Större och mer attraktiva butiksytor öppnar också för att kunna genomföra Ber evenemang i butik,
som t.ex. föreläsningar, författarmöten eller kurser, vilket adderar mervärde för kunden samt potentiellt även öppnar
upp för Ber intäktsströmmar vid sidan av den fysiska försäljningen.

En annan tydlig specialiseringstrend handlar om det som vi berört tidigare: att streamingkanalen blivit påtagligt
underhållningsorienterad jämfört med de övriga distributionskanalerna. Vi exempliIerar detta med grafen nedan
som visar på andelen böcker inom genren Deckare och spänning som andel av total försäljning per kanal.

Som framgår av grafen är alltså mer än var tredje konsumerad bok inom de digitala abonnemangstjänsterna en
deckare, vilket är tre gånger så mycket som i fysisk bokhandel eller fem gånger så mycket som i internetbokhandel.
Om detta mönster fortsätter gälla kan det betyda att den fysiska bokhandeln är en relativ förlorare i sammanhanget,
p.g.a. ett högre beroende av underhållningslitteratur jämfört med internetbokhandeln.

Böcker inom genren Deckare och spänning som andel av total försäljning per kanal 2020
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Konvergenstrenden syns tydligast när man betraktar hur konsumenter använder de olika format av böcker och
distributionskanaler som Inns på marknaden. En studie som genomfördes 2019 av Svenska Förläggareföreningen
kring konsumtionen av ljudböcker i relation till övriga böcker visade på att nästan 2/3 av de tillfrågade konsumerade
böcker genom åtminstone två olika media (se Igur nedan), och en icke oväsentlig andel läste såväl tryckta böcker
som e-böcker samt lyssnade på ljudböcker.

Detta är i linje med vår observation tidigare kring genremixen i de olika kanalerna och att denna var en
indikation på att de fyllde delvis olika funktioner. Att konsumenter i så hög utsträckning använder sig av de olika
distributionskanalerna parallellt betyder i våra ögon att sannolikheten för att bokbranschen ska utvecklas som
musikbranschen – där streaming blivit den absolut dominerande distributionsformen – är låg. Kanalerna fyller helt
enkelt olika behov och kan därmed inte ersättas helt och fullt av varandra.
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Konsumenters användning av olika bokmedier

Källa: Svenska Förläggareföreningen

Förändrade konsumtionsmönster

Digitaliseringen har förutom ökad specialisering i distributionsledet också medfört förändrade mönster i
konsumtionsledet. Denna förändring drivs av den ökande användningen av streamingtjänster, och den första tydliga
förändringen är en ökning av läsandet. Detta kunde skönjas i tidigare avsnitt där vi noterade väsentligt ökade volymer
i streamingkanalen, och uppgifter från Storytel om att 80-90% av deras abonnenter säger sig läsa mer än innan de
började prenumerera förefaller backa upp denna observation.

Basis data från Storytel så verkar ljudbokskonsumtionen ske vid ungefär samma tidpunkter som läsandet av fysiska
böcker – d.v.s. på kvällen samt vid resor till och från jobbet – vilket indikerar att ljudboken inte förändrat några
grundläggande läsmönster men att den ökade bekvämligheten och enkelheten gör att konsumenter helt enkelt läser
mer i vår bedömning. Det sistnämnda syns tydligast i andelen lyssnare under morgonen och mellan 16 och 18 vilket
är då man typiskt tar sig till och från jobbet, och här tror vi att ljudboken har fått många lyssnare som cyklar eller
kör bil till arbetet och som tidigare inte kunnat läsa en fysisk bok under pendlingen.

Analogt med observationen ovan att konsumenter ofta lyssnar på ljudböcker och läser fysiska böcker parallellt
betyder ökad ljudbokskonsumtion i våra ögon en potentiellt positiv bieAekt på försäljningen av fysiska böcker,
innebärande att ökande ljudbokskonsumtion inte nödvändigtvis måste vara negativt för övriga segment av
marknaden.
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Ljudbokslyssnandets fördelning över dagen

Källa: Storytel

Marknadsbedömare tror att en av de tydligaste trenderna inom ljudboksmarknaden framöver är en ökande
konsumtion av faktaböcker samt böcker för barn och ungdomar. Detta skulle i så fall bredda den huvudsakliga
målgruppen och delvis förändra dynamiken på ljudboksmarknaden till att bli mindre underhållningsorienterad.

Om ljudbokskanalen tar en större del av faktaboks- respektive barn- och ungdomsmarknaden skulle det i
vår bedömning påverka såväl den fysiska bokhandeln som internetbokhandeln negativt, men på olika sätt.
Internetbokhandeln har en tydlig styrkeposition inom facklitteratur och populär facklitteratur (som tillsammans
utgör 23% av kanalens försäljning) och dessa genrer har ett prisläge per enhet som är väsentligt högre än den
genomsnittliga boken, så om streamade faktaböcker blir ett reellt alternativ till fysiska faktaböcker riskerar
internetbokhandeln därmed att förlora en icke oväsentlig del av omsättningen.

Facklitteratur i % av total försäljning 2020
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Källa samtliga diagram: Svenska Förläggareföreningen, EPB
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Barn och ungdomar är den grupp som konsumerar Best fysiska böcker enligt Mediebarometern (till stor del drivet av
skolans krav i vår bedömning), så en förändring i denna grupps konsumtionsmönster skulle innebära en betydande
minskning av den fysiska bokförsäljningen. Störst risk i detta avseende löper den fysiska bokhandeln, som år 2020
Ick 23% av sin försäljning från barn- och ungdomsböcker (jämfört med 15% för internetbokhandeln). Prisläget
för böcker i barn- och ungdomsgenren är dock i utgångsläget redan under snittpriset i marknaden, varför vi gör
bedömningen att utrymmet för prispress här borde vara mindre än för facklitteratur.
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Konsumtion av bokmedier per åldergrupp

Källa: Mediebarometern

Barn- / ungdomsböcker i % av total försäljning 2020
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Värdedrivare

Bokusgruppen har en tydlig ambition att öka tillväxten och marginalerna från dagens nivå, och nedanstående faktorer
tror vi kommer vara de viktigaste drivkrafterna för att realisera ambitionen och skapa aktieägarvärde.

Ökad försäljning per kund

I vår bedömning Inns det stor potential för Bokusgruppen att öka merförsäljningen per kund, givet bolagets stora
kundbas och allt bredare erbjudande. Exakt hur stor potentialen är går inte att säga med exakthet, men för att
illustrera vilka möjligheter som Inns har vi tagit fram två exempel (vilka redovisas i detalj i Igurerna nedan).

Det första avser potentialen inom Akademibokhandeln isolerat, och utgår från de 2 miljoner medlemmarna i
Akademibokhandelns kundklubb. Om vi antar att dessa medlemmar kan öka sina köp på Akademibokhandeln med
10% så kan koncernens omsättning lyfta med mer än 100 mkr eller 6% jämfört med 2020. 10% ökad försäljning per
medlem motsvarar drygt 50 kr per person och år, och bör således ligga inom räckhåll om man antingen kan sälja
mer övriga produkter eller konvertera medlemmar som inte tidigare handlat på nätet till att utöver köp i butik även
börja handla online.

Det andra exemplet avser potentialen i att konvertera Bokus-kunder till Bokus Play-abonnenter. Antar vi att 30%
av de 550 000 registrerade Bokus-kunderna börjar abonnera på Bokus Play, och att snittintäkten från dessa per år
är 1 700 kr (vilket är en nivå som ungefär ligger mittemellan BookBeat och Storytels snittintäkt), betyder detta en
tillkommande intäkt per registrerad kund på ungefär 400 kr. Vi antar då att en Bokus-kund kommer konvertera en
stor del av sina fysiska bokköp till ljudbokslyssnande, men också fortsätta köpa en mindre mängd fysiska böcker.
Under detta exempel kan koncernens omsättning lyfta omkring 70 mkr, eller 4% jämfört med 2020.

Illustration merförsäljning Akademibokhandeln

Akademibokhandeln, total försäljning 2020 (mkr) 1 066

Medlemmar i Akademibokhandelns vänner (miljoner) 2,0

Implicit försäljning per medlem (kr) 533

Försäljning per medlem om +10% (kr) 586

Tillkommande total försäljning (mkr) 107

Motsvarar potentiell tillväxt för koncernen 6%

Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB

Illustration merförsäljning Bokus

Bokus, total försäljning 2020 (mkr) 709

Registrerade kunder hos Bokus (tusental) 550

Implicit försäljning per kund (kr) 1 289

Bokus Play-abonnenter om 30% av Bokus kundbas (tusental) 165

Antagen intäkt per Bokus Play-abonnent (kr) 1 700

Tillkommande total försäljning (mkr) 68

Motsvarar potentiell tillväxt för koncernen 4%

Ovanstånde exempel visar på att det Inns goda möjligheter för Bokusgruppen att växa där man står och utnyttja sin
starka kundbas, trots att marknaden för fysiska böcker inte förväntas visa någon spektakulär tillväxt.

Ökad försäljning av övrigt sortiment

Som vi kunnat konstatera i marknadsanalysen så saknas det inte utmaningar för försäljare av fysiska böcker, oavsett
om de opererar online eller genom butiker, och den starka tillväxten för ljudbokstjänsterna kan komma att betyda
sämre marginaler för fysiska böcker framöver. Därför ser vi det som en styrka att Bokusgruppen har drygt 20% av
sin försäljning från annat än böcker, och att dessa produkter håller högre marginal än böckerna i vår uppfattning,
även om bolaget inte särredovisar några detaljer.

I grafen nedan har vi jämfört Bokusgruppens bruttomarginal (alltså inbegripande såväl försäljning av böcker som
övrigt sortiment) med bruttomarginalen för ett antal bolag som säljer hobbyprodukter och skrivmaterial. Snittet för
gruppen är knappt 50% jämfört med Bokusgruppens 38%, vilket indikerar att bruttomarginalerna på övriga produkter
torde vara väsentligt högre än vad som gäller för böcker. Om vi antar att bruttomarginalen på övriga produkter är
så hög som 60% – vilket implicit betyder drygt 30% för böcker – så skulle Bokusgruppen kunna öka EBITA med ~35
mkr (motsvarande drygt 40%) om andelen övrigt sortiment kan öka till 30% av försäljningen, allt annat lika.
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Bruttomarginal för ett urval aktörer inom hobby och skrivmaterial vs Bokusgruppen
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Att öka försäljningen av övrigt sortiment är därför en väsentlig del i bolagets ambition att höja lönsamheten i
vår uppfattning, men potentialen här ska också ses i ljuset av merförsäljningen som vi gick igenom ovan: kan
Bokusgruppen sälja mer än bara böcker till sina kunder så kan man driva tillväxt och lönsamhet på samma gång.

Omförhandling av hyresavtal

Bokusgruppen har ett stort antal butiker runtom i Sverige och är därmed en viktig kund för fastighetsägare
inom framförallt detaljhandel. Covid-19-pandemin har inneburit påfrestningar för den fysiska butikshandeln och
därmed även för fastighetsägare som i många fall tvingats se butiker stänga p.g.a. ett brant tapp i besökare och
omsättning under pandemin. Detta bedömer vi kan utnyttjas av Bokusgruppen för att skapa en mer ändamålsenlig
kostnadsstruktur avseende bolagets butiker, vilket i så fall kan bli en tydligt marginalstärkande åtgärd.

Vid en jämförelse med Clas Ohlson och H&M – som båda är börsnoterade aktörer med stor närvaro av butiker i
citynära lägen – så gör vi tolkningen att Bokusgruppen har något högre hyreskostnader i förhållande till omsättning
än dessa två, och att det därmed Inns ett tydligt utrymme för förbättring.

Inget av bolagen redovisar exakta hyreskostnader, så vi har istället jämfört åtaganden avseende hyresavtal det
kommande året och ställt dessa mot det senaste räkenskapsårets omsättning. Clas Ohlson noterar då hyresåtaganden
på 9,0% av omsättningen i butik, jämfört med Bokusgruppens 10,5%, med H&M däremellan på 9,9%. Dessa åtaganden
bedömer vi reBekterar den fasta delen av hyran och inkluderar man omsättningsbaserad hyra (som kan skilja sig åt
bolagen emellan) så kan bilden bli annorlunda, men vi tycker ändå att jämförelsen är relevant att göra.

Skulle Bokusgruppen kunna pressa hyreskostnaderna till Clas Ohlsons nivå räknar vi med att EBITA för 2020 hade
kunnat öka med 14 mkr eller 17%. EAekten på EBITA-marginalen skulle därmed ha blivit en höjning från 4,7% till 5,5%.
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Hyresåtaganden i % av omsättningen i butik
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Ökade digitala investeringar

En av Bokusgruppens stategiska ambitioner är att öka IT-investeringarna, och vi tror att ett förbättrat erbjudande
online och i mobil kan vara väsentligt värdedrivande för Bokusgruppen, även om det är svårt att kvantiIera exakt
hur. Bokus Play är idag positionerad som en utmanare i ljudbokssegmentet, med lägst antal användare av de stora
etablerade spelarna men troligen högst tillväxt, och om man vill fortsätta ta marknadsandelar krävs det i vår
bedömning att tjänsten fortsätter att utvecklas avseende såväl funktioner som innehåll.

Storytel har rapporterat att 50% av det som deras användare lyssnar på är rekommendationer som tjänsten genererar
utifrån användarens lyssningsmönster, och vi tror att det Inns en stor potential för Bokus Play genom att förIna
hur man arbetar med rekommendationer för att å ena sidan skapa relevant innehåll för Bokus Play-kunden men å
andra sidan också potentiellt skapa merförsäljning i Bokus och Akademibokhandeln.

Även Akademibokhandeln tror vi kan gynnas av ökande investeringar i omnikanalserbjudandet, och då särskilt
avseende möjligheter att hämta i butik eller genomföra leveranser från butik. Clas Ohlson har tidigare rapporterat
att kunder som beställer online men hämtar i butik handlar för mer än de kunder som handlar i butik, samt att click
& collect är det absolut mest lönsamma sättet att leverera en order lagd online. Lyckas Akademibokhandeln på detta
vis knyta ihop sin stora onlineförsäljning med sitt stora butiksnät kan eAekten på marginalen bli positiv i våra ögon.
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Finansiella mål och historiskt utfall

Inför noteringen på Nasdaq First North som planeras till juni 2021 har bolaget formulerat följande Inansiella mål:

• Omsättningstillväxt i digitala kanaler på 10% inom 3-5 år

• Omsättningstillväxt i fysiska butiker som följer ekonomin i stort

• EBITA-marginal på 6% inom 3-5 år

• Aktieutdelning som ska vara långsiktigt stabil och successivt stigande

Tillväxt

Att göra en adekvat historisk jämförelse av tillväxten i de olika kanalerna låter sig inte riktigt göras eftersom bolaget
inte redovisat segment eller upprättat koncernredovisning på samma sätt som görs nu. Däremot kan man jämföra
målen med hur bokbranschen utvecklats i stort de senaste fem åren, vilket får anses vara en rimlig ansats p.g.a.
Bokusgruppens starka ställning på marknaden. Vad man då kan konstatera är att tillväxten i fysiska butiker varit
-8% per år sedan 2015 och att tillväxten i bokhandel online samtidigt varit 5%. Tillväxten för streamingtjänster har
varit 39% under samma period. Dessa storheter säger oss att Bokusgruppens mål är relativt ambitiösa, men inte
omöjliga att nå om man lyckas ta marknadsandelar inom butik och online och växa åtminstone i linje med marknaden
avseende ljudböcker.

Marginal

EBITA-marginalen har legat på i snitt 4,5% de senaste tre åren, med en högstanotering på 5,0%. Även dessa siAror
säger oss att målet på 6,0% i EBITA-marginal är ett ambitiöst mål, men på intet sätt omöjligt om man kan klara av
att hålla en god kostnadskontroll och samtidigt växa volymerna.

Utdelning

Utdelningsmålet är ej relevant att göra en historisk jämförelse kring p.g.a. att bolaget varit privatägt.

Kapitalstruktur

Bolaget har inte oAentliggjort några mål avseende kapitalstrukturen, men kommer i samband med noteringen
att genomföra en reInansiering, varigenom koncernskulder till tidigare moderbolaget Volati ersätts med extern
bankInansiering.

Säsongsvariationer

Bokusgruppen förväntas uppvisa säsongsmässiga variationer i intjäning på ett sätt som speglar hur det ser ut för den
fysiska bokförsäljningsbranschen överlag, där Q4 är överlägset starkast med ~32% av omsättningen, samtidigt som
Q1 och Q3 är jämnstarka med 25% andel och Q2 överlägset svagast med 19% av årets omsättning.
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Estimat

Prognosmodellen bygger på estimat om tillväxt och lönsamhet grundade i vår analys av marknaden samt de
Inansiella mål bolaget kommunicerat. Vi gör därutöver ett antal egna antaganden om bl.a. marginaler per segment
och utdelningsnivå. Prognosperioden sträcker sig t.o.m. 2025. Avseende aktierelaterade nyckeltal har vi antagit att
bolaget vid noteringstillfället kommer ha 16 miljoner aktier utestående.

Omsättning

Vi tror att Bokusgruppen kan hålla en tillväxt på i snitt 5% per år under prognosperioden, underbyggt av en tillväxt i
butik på -2% i snitt och en tillväxt online på i snitt 10%. Estimaten för 2021 och 2022 präglas av att vi tror på fortsatt
negativ påverkan från pandemin på butikernas omsättning 2021 (-15%) med en tydlig återhämtning 2022 (+4%) och
därefter låg men stabil tillväxt (+1% per år). För onlinekanalen tror vi på samma utveckling men med motsatt eAekt,
d.v.s. hög tillväxt 2021 (+22%), lägre tillväxt 2022 (+6%) och därefter stabiliserad tillväxt (+8% per år).

Tillväxten online underbyggs av å ena sidan en stark förväntad utveckling för Akademibokhandeln Online (+28% i
snitt per år) i takt med att allt Ber av Akademibokhandelns existerande kunder upptäcker varumärkets erbjudande
online och bolaget vässar omnikanalserbjudandet, och å andra sidan en mycket stark tillväxt för Bokus Play, varför
vi ser framför oss drygt 40% ökning per år av intäkterna från digitala böcker inom segmentet Bokus.

I butik tror vi att bolaget kommer kunna göra verklighet av planen att sälja mer av övrigt sortiment, varför tillväxten
för denna grupp förväntas bli 6% per år under prognosperioden, jämfört med -2% för böcker.

Givet den höga förväntade tillväxten inom online och för digitala böcker samt övrigt sortiment så förväntas
koncernens kanalmix förändras. Butiksförsäljningen förväntas minska från 55% år 2020 till 41% av försäljningen år
2025, samtidigt som online förväntas öka från 45% till 59%. Fysiska böcker förväntas minska i andel från 75% år 2020
till 69% år 2025, medan digitala böcker antas öka från 2% till 10% och övrigt sortiment gå från 23% till 21%.

Omsättning per kanal 2020-2025e (mkr)
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB
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Marginaler och kostnader

Vi uppskattar att Bokusgruppen har högst bruttomarginal inom Akademibokhandelns butiker, följt av
Akademibokhandeln Online och därefter Bokus Online. Därutöver räknar vi med att bruttomarginalen för övrigt
sortiment är högre än den för böcker i butikskanalen, och att streamade ljudböcker håller högre marginal än fysiska
böcker inom Bokus Online.

Givet dessa antaganden och den mixförändring vi ser framför oss så tror vi att bruttomarginalen kommer ligga
omkring 36% per år under prognosperioden, med vissa små förändringar från år till år. Inom de olika kanalerna
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och segmenten förväntar vi oss inte några signiIkanta förändringar av bruttomarginalen över tid, förutom för
fysiska böcker inom Bokus Online där vi räknar med en bruttomarginalförstärkning från 17% till drygt 18% under
prognosperioden p.g.a. större volymer och därmed högre operationell eAektivitet.

Bruttomarginal per segment 2020-2025e
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB
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Avseende rörelsekostnaderna så räknar vi med att bolaget kommer lyckas med att hålla en relativt god
kostnadsdisciplin och därmed höja marginalerna. Totalt sett prognostiserar vi en ökning av rörelsekostnaderna med
4% per år under prognosperioden, drivet av förväntat lägre hyreskostnader i förhållande till omsättning samt lägre
personalintensiv försäljning i takt med att större andel av omsättningen sker online.

För 2020 noterar vi att bolaget mottagit statliga pandemirelaterade stöd om 21 mkr och vi räknar med ytterligare
6 mkr för 2021, vilket sänker den redovisade kostnadsnivån. För 2022 och framåt räknar vi med att samhällslivet
kommer återgå till det normala och därmed alltså inte med några ytterligare stöd.

Avskrivningarna antar vi kommer ligga kvar på ungefär samma nivå absolutmässigt under prognosperioden,
drivet av å ena sidan lägre hyreskostnader (vilket sänker avskrivningar relaterade till nyttjanderättstillgångar)
men å andra sidan något högre IT-investeringar vilket successivt höjer avskrivningsunderlaget för immateriella
anläggningstillgångar.

Sammantaget betyder detta att vi förväntar oss en EBITA-marginal på 3,3% för 2021 men som sedan successivt
förbättras till 6,1% år 2025.
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Resultat

Baserat på vår förväntan om högre omsättning och högre EBITA-marginal så räknar vi med att EBITA kommer mer
än fördubblas mellan 2021 och 2025, för att nå 136 mkr vid prognosperiodens slut.

Nettoresultatet förväntas vara pressat 2021 p.g.a. låg EBITA-marginal och höga avskrivningar, men sedan öka
väsentligt över tid till att nå 68 mkr år 2025. De Inansiella kostnaderna tror vi kommer vara i princip konstanta på
14 mkr under prognosperioden, där den absoluta majoriteten utgörs av räntekomponenten på leasingskulden, då vi
inte räknar med någon väsentlig förändring av bruttoskulden.
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB
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Kassa.öde

Bokusgruppens aAärsmodell är mycket kassaBödesgenererande, med låg rörelsekapitalbindning och begränsade
återinvesteringsbehov. Den gradvisa ökningen av försäljningsandelen online antar vi kommer betyda ett successivt
lägre rörelsekapitalbehov över tid p.g.a. mindre behov av att hålla lager.

Bolaget har som ambition att öka investeringsnivån från i snitt 27 mkr under 2016-2020 till 40-45 mkr per år
framöver för att förbättra bolagets digitala kompetenser. Denna ökning tror vi ryms väl inom vad rörelsen genererar,
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och fritt kassaBöde även efter dessa högre investeringar räknar vi med kommer vara knappt 70 mkr per år i snitt
under prognosperioden.

Det starka kassaBödet möjliggör såväl hög utdelningsnivå eller ännu högre investeringsnivå i verksamheten, men
även potentiella förvärv. Avseende utdelningar har vi tagit fasta på bolagets utdelningsnivå för 2020 på 12 mkr, och
antagit en utdelning för prognosperioden på i snitt drygt 30% av fritt kassaBöde per aktie, vilket betyder 26 mkr i
total utdelning för 2025e.
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Källa samtliga diagram: Bolaget, EPB
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Balansräkning

Bokusgruppen kommer i samband med noteringen att genomföra en reInansiering genom att reglera koncerninterna
mellanhavanden med Volati och därtill avtala om en extern kreditfacilitetet. Avseende Volati så uppgår den
koncerninterna skulden till 215 mkr per Q1 2021, varav 165 mkr kommer kvittas mot aktier i Bokusgruppen och
resterande del återbetalas. Den räntebärande nettoskulden räknar vi med kommer uppgå till omkring 50 mkr efter
reInansieringen.

Givet de tydliga säsongsvariationer som Inns i verksamheten så kommer krediten i vår uppfattning att användas för
att parera rörelsekapitalbehovet, men någon ytterligare långsiktig låneInansiering för att Inansiera investeringar
bedömer vi inte kommer behövas. Vid sidan av räntebärande bankskulder så klassas även bolagets hyresåtaganden
som leasingskulder under IFRS 16, vilka uppgår till drygt 250 mkr.

Med anledning av den goda resultatutvecklingen som vi ser framför oss så tror vi att nettoskulden i relation till
EBITDA (ex eAekt av leasing) kommer sjunka under prognosperioden, för att redan mot slutet av 2021e bli en
nettokassa. Givet den förväntat höga utdelningsnivån och de stigande marginalerna så kommer avkastningen på eget
kapital också öka väsentligt, för att nå knappt 10% år 2025e från låg ensiArig nivå idag.
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Nettoskuld / EBITDA 2020-2025e (ex IFRS 16)
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Känslighetsanalys

Våra estimat för Bokusgruppen är till olika grad känsliga för antaganden kring tillväxt och marginaler, enligt vad
som framgår av nedan känslighetsanalyser. Skulle tillväxten bli 1% per år mellan 2020 och 2023e istället för antagna
4% så blir EBITA år 2023e 8% lägre än prognostiserat (allt annat lika), och skulle EBITA-marginalen bli ~4% år 2023e
istället för antagna ~5% så blir EBITA år 2023e 20% lägre än prognostiserat (allt annat lika).

Känslighetsanalys: omsättning 2023 (mkr)
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Källa samtliga diagram: EPB

Känslighetsanalys: EBITA 2023 (mkr)
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Värdering

För att värdera Bokusgruppen använder vi oss av en kassaBödesvärdering tillsammans med en relativvärdering.
Avseende relativvärderingen tar vi avstamp i hur noterade jämförbara bolag inom såväl butikshandel, e-handel och
streamingtjänster värderas, för att på så vis skapa en adekvat helhetsbild.

Kassa.ödesvärdering

KassaBödesvärderingen baseras på tre perioder: en explicit prognosperiod som omfattas av våra estimat t.o.m. 2025,
därefter en period av stabil tillväxt och lönsamhet 2026-2030 och avslutningsvis en antagen evigt stabiliserad nivå
2031.

För 2026-2030 räknar vi med att Bokusgruppen kommer kunna växa med i snitt 4% per år och hålla en EBIT-marginal
på 4,5%, vilket motsvarar en något lägre tillväxt men samma marginal som man förväntas levererera 2025. Den
långsiktigt stabiliserade nivån antar vi kommer vara 3% tillväxt med 4,5% EBIT-marginal.

Avkastningskravet för eget kapital har vi satt till 10,9%, vilket är 80 bps över den historiska förväntade avkastningen
för aktiemarknaden p.g.a. de osäkerheter som Inns kring marknadens framtida dynamik och att bolagets planerade
lönsamhetsförbättring ännu återstår att realisera. Den nettoskuld vi utgår från i modellen är antagen pro forma per
Q1 2021 efter eAekter av reInansieringen. Vi räknar explicit med leasingbetalningar i kassaBödesmodellen, varför
nettoskulden är exklusive IFRS 16.

Kassa.ödesvärdering (mkr)

Antaganden 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Intäktstillväxt 3,7% 5,0% 4,6% 5,0% 5,3% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 3,0%

Rörelsemarginal 1,1% 2,3% 3,0% 3,8% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Skattesats 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6%

Netto rörelsekapital i % av omsättning -7,7% -7,9% -8,1% -8,3% -8,5% -8,6% -8,7% -8,8% -8,9% -9,0% -9,0%

Investeringar i % av omsättning 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

Avskrivningar i % av omsättning 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

Kassaflöde 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Intäkter 1 841 1 932 2 022 2 124 2 237 2 349 2 455 2 553 2 642 2 722 2 803

EBIT 21 45 62 80 99 106 110 115 119 122 126

NOPLAT 17 35 49 63 79 84 88 91 94 97 100

Avskrivningar (ex leasing) 49 48 47 47 47 49 52 54 55 57 59

Förändring i rörelsekapital 9 11 11 13 14 11 12 11 11 10 7

Investeringar (ex leasing) (39) (41) (42) (45) (47) (49) (52) (54) (55) (57) (59)

Förvärv / Avyttringar - - - - - - - - - - -

Kassaflöde till bolaget 36 54 65 78 93 95 99 102 105 107 107

Andel eget kapital 95% NPV av prognostiserade kassaflöden 506

Andel lån 5% NPV av horisontvärde 495

Ränta lån 4,0% Enterprise value 1 001

Riskfri ränta 0,4% Nettoskuld (ex IFRS 16) 50

Marknadens riskpremie 7,0% Minoritetsintresse -

Bolagsspecifik riskpremie 3,5% Värde av eget kapital 951

Skattesats 21%

Kostnad lån (netto) 3,1%

Kostnad eget kapital 10,9%

WACC 10,5%

Evig tillväxt 3,0%

Källa: EPB

KassaBödesvärderingen indikerar ett motiverat värde för det egna kapitalet på ungefär 950 mkr. Implicit EV/EBIT-
exitmultipel för 2023e motsvarar ~19x.

Relativvärdering

Bokusgruppen ska i våra ögon jämföras med tre grupper av företag: bolag inom detaljhandel med butiker som primär
kanal, rena e-handlare som fokuserar på en enskild produktkategori, samt bolag inom digitala abonnemangstjänster.
Bolaget har drag av samtliga, så att enbart jämföra koncernen med den ena eller den andra gruppen riskerar att
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skapa en felaktig förväntans- och värderingsbild. Vi har för vår relativvärdering valt ut ett antal noterade bolag i
Norden inom båda dessa grupperna.

Butikshandelsgruppen består av Clas Ohlson (Sverige), Europris (Norge) och Tokmanni (Finland). Gruppen har
överlag lägre tillväxt än Bokusgruppen men väsentligt högre marginaler. Nettoskuldsättningsgraden (inklusive IFRS
16) är ungefär i linje med Bokusgruppen. EV/EBIT i genomsnitt för 2022e ligger på ~13x och P/E på ~14x.

Jämförbara bolag: butikshandel

Börsvärde

Bolag mkr 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e

Clas Ohlson 6 062 -5% 2% 0% 8% 8% 0% 8% 8% 8% 0,7x 0,4x 0,2x

Europris 8 916 -5% 2% 5% -15% -1% 11% 13% 12% 13% 1,3x 1,1x 0,8x

Tokmanni 13 506 2% 5% 6% 3% 10% 9% 9% 10% 10% 1,9x 1,7x 1,5x

Medel 9 495 -3% 3% 4% -1% 5% 7% 10% 10% 10% 1,3x 1,1x 0,8x

Median 8 916 -5% 2% 5% 3% 8% 9% 9% 10% 10% 1,3x 1,1x 0,8x

Bokusgruppen (EPBe) - 4% 5% 5% -15% 570% 55% 1% 2% 3% 1,2x 0,9x 0,7x

Börsvärde

Bolag mkr 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e

Clas Ohlson 6 062 0,8x 0,8x 0,8x 10,7x 10,4x 10,5x 13,7x 12,7x 12,7x 5,7% 5,7% 5,7%

Europris 8 916 1,6x 1,6x 1,5x 12,7x 12,8x 11,7x 13,4x 13,6x 12,2x 4,4% 4,6% 5,1%

Tokmanni 13 506 1,5x 1,4x 1,4x 16,3x 15,0x 13,8x 18,0x 16,4x 15,0x 3,9% 4,2% 4,6%

Medel 9 495 1,3x 1,3x 1,2x 13,2x 12,7x 12,0x 15,0x 14,2x 13,3x 4,7% 4,9% 5,1%

Median 8 916 1,5x 1,4x 1,4x 12,7x 12,8x 11,7x 13,7x 13,6x 12,7x 4,4% 4,6% 5,1%

Bokusgruppen (EPBe) - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

DirektavkastningEV/Sales EV/EBIT P/E

EBIT-marginal Nettoskuld / EBITDAFörsäljningstillväxt EPS-tillväxt

Källa: FactSet, EPB

E-handelsgruppen består av BHG Group, Boozt, Dustin och Lyko (samtliga svenska bolag). Gruppen har överlag
väsentligt högre tillväxt än Bokusgruppen och även högre marginaler. Nettoskuldsättningsgraden (inklusive IFRS 16)
är därtill lägre än för såväl butikshandelsgruppen som för Bokusgruppen. Multiplarna är inte helt oväntat därför
högre, med ett snitt för 2022e på 23x för EV/EBIT och 31x för P/E. EV/Sales är dock snarlikt butikshandelsgruppen
(1,4x 2022e i snitt vs 1,3x).
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Jämförbara bolag: e-handel

Börsvärde

Bolag mkr 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e

BHG 18 442 29% 8% 10% 29% 8% 12% 7% 7% 7% 1,0x 0,7x 0,4x

Boozt 11 427 26% 17% 14% 8% 23% 21% 6% 7% 7% -2,2x -2,2x -2,3x

Dustin 8 932 17% 33% 5% 28% 28% 14% 4% 4% 5% 4,4x 3,0x 2,2x

Lyko 4 807 19% 24% 22% 519% 52% 34% 5% 6% 6% 1,3x 0,8x 0,3x

Medel 10 902 23% 20% 13% 146% 28% 20% 6% 6% 6% 1,1x 0,6x 0,2x

Median 10 179 23% 21% 12% 28% 25% 18% 6% 6% 7% 1,1x 0,7x 0,3x

Bokusgruppen (EPBe) - 4% 5% 5% -15% 570% 55% 1% 2% 3% 1,8x 1,2x 0,9x

Börsvärde

Bolag mkr 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e

BHG 18 442 1,5x 1,4x 1,3x 21,0x 19,6x 17,4x 28,9x 26,9x 23,9x 0,1% 0,2% 0,0%

Boozt 11 427 1,9x 1,7x 1,5x 31,1x 25,3x 20,9x 45,5x 36,9x 30,4x 0,0% 0,0% 0,2%

Dustin 8 932 0,7x 0,5x 0,5x 16,2x 11,6x 10,3x 18,3x 14,3x 12,5x 2,3% 3,6% 4,3%

Lyko 4 807 2,5x 2,0x 1,6x 51,7x 35,3x 26,2x 69,2x 45,6x 34,1x 0,0% 0,0% 0,0%

Medel 10 902 1,7x 1,4x 1,2x 30,0x 23,0x 18,7x 40,5x 30,9x 25,2x 0,6% 1,0% 1,1%

Median 10 179 1,7x 1,5x 1,4x 26,0x 22,5x 19,2x 37,2x 31,9x 27,2x 0,1% 0,1% 0,1%

Bokusgruppen (EPBe) - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

EV/Sales EV/EBIT P/E

Nettoskuld / EBITDAFörsäljningstillväxt EBIT-marginalEPS-tillväxt

Direktavkastning

Källa: FactSet, EPB

Den sista jämförelsegruppen – vilken omfattar bolag inom digitala abonnemangstjänster – består av Readly,
Spotify och Storytel (vilka samtliga med lite god vilja kan sägas vara svenska bolag). Gruppen har överlag en
försäljningstillväxt som överstiger såväl Bokusgruppen som de andra jämförelsegrupperna med stor marginal. Inget
av bolagen tjänar dock pengar idag. EV/Sales för denna grupp är högst av samtliga grupper, med ett snitt på 2,5x
för 2022e.

Jämförbara bolag: digitala abonnemangstjänster

Börsvärde

Bolag mkr 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e

Readly 1 476 32% 33% 30% n/a n/a n/a -45% -30% -19% n/a n/a n/a

Spotify 357 914 21% 19% 18% n/a n/a n/a -2% 0% 2% n/a -12,8x -6,5x

Storytel 15 872 27% 30% 20% n/a n/a n/a -9% -4% -1% n/a -7,3x -1,5x

Medel 125 087 27% 27% 23% n/a n/a n/a -18% -11% -6% n/a -10,0x -4,0x

Median 15 872 27% 30% 20% n/a n/a n/a -9% -4% -1% n/a -10,0x -4,0x

Bokusgruppen (EPBe) - 4% 5% 5% -15% 570% 55% 1% 2% 3% 1,8x 1,2x 0,9x

Börsvärde

Bolag mkr 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e 2021e 2022e 2023e

Readly 1 476 1,4x 1,1x 0,8x n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,0% 0,0% 0,0%

Spotify 357 914 3,6x 3,1x 2,6x n/a 1914,3x 118,6x n/a n/a 251,2x 0,0% 0,0% 0,0%

Storytel 15 872 4,5x 3,5x 2,9x n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,0% 0,0% 0,0%

Medel 125 087 3,2x 2,5x 2,1x n/a high 118,6x n/a n/a 251,2x 0,0% 0,0% 0,0%

Median 15 872 3,6x 3,1x 2,6x n/a high 118,6x n/a n/a 251,2x 0,0% 0,0% 0,0%

Bokusgruppen (EPBe) - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

EBIT-marginalEPS-tillväxt

DirektavkastningEV/Sales EV/EBIT P/E

Nettoskuld / EBITDAFörsäljningstillväxt

Källa: FactSet, EPB

För att skapa en sammanvägd bild av hur Bokusgruppen ska värderas i relation till de tre jämförelsegrupperna och de
tre försäljningskanaler som koncernen har, så har vi använt oss av vad som kan liknas vid en Sum of the parts-kalkyl
(SOTP). I kalkylen värderar vi varje försäljningskanal för sig, med utgångspunkt i vilken jämförelsegrupp den är mest
lik och utifrån en schablonmässig fördelning av EBIT baserad på kanalens andel av koncernens totala omsättning.
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Vi utgår från år 2023 i värderingen, eftersom Bokusgruppen då bör ha nått en bra bit mot sina Inansiella mål
och marknadstrenderna stabiliserats jämfört med den covid-19-präglade verklighet som vi upplever idag. Resultatet
presenteras i tabellen nedan, och indikerar ett värde på eget kapital för bolaget på drygt 850 mkr.

Sammanvägd relativvärdering 2023e (mkr)

Segment Omsättning EBIT Multipel EV

Butiker 895 27 12x EBIT 327

Online 999 30 19x EBIT 569

Streaming 128 -- 2,1x Sales 268

Summa 2 022 58 1 164

Nettoskuld (inkl IFRS 16) 308

Värde eget kapital 856

Källa: EPB

Genom en sammanvägning av kassaBödesvärderingen och relativvärderingen anser vi att motiverat värde för det
egna kapitalet i Bokusgruppen är 890-910 mkr. Kan bolaget genomföra en snabbare transformation från oAline
till online/streaming eller höja marginalerna i snabbare takt än prognostiserat så Inns det ytterligare uppsida i vår
bedömning.

Vi bedömer risken som medelhög, givet att branschen genomgår en andra digital transformation och bolaget
samtidigt ska vidta tillväxt- och marginalstärkande åtgärder vilket kan bli utmanande. Mot detta ska ställas bolagets
mycket starka marknadsposition och starka kassaBöden, vilka i sig ger fog för att betrakta Bokusgruppen som ett
bolag med låg risk, så över tid ser vi möjlighet att justera ner risknivån när det blir tydligare hur marknaden och
bolaget utvecklas.

Erik Penser Bank 37 Bokusgruppen – 25 May 2021



Risker

Nedan listas de främsta risker som vi ser skulle kunna påverka våra estimat i negativ riktning.

Negativ bruttomarginale9ekt till följd av kanalskifte

Vi har räknat med att bolaget i stort kan parera eAekten på bruttomarginalen som uppkommer då man ökar andelen
försäljningen online (där marginalen är lägre) och minskar andelen försäljningen i butik (där marginalen är högre).
Risken Inns dock att framförallt ljudbokstjänster och aktörer som t.ex. Amazon fortsätter agera prispressare vilket
kan medföra svårigheter att höja eller bibehålla bruttomarginalerna trots högre volymer.

Ökande lönsamhet blir svårt att kombinera med tillväxt

Bokusgruppens målsättning är att öka tillväxten och marginalerna samtidigt, vilket kan riskera bli en utmaning.
Marginalexpansionen ska i första hand komma från en mer eAektiv organisation och lägre rörelsekostnader i
förhållande till omsättningen, men även om man lyckas eAektivisera verksamheten Inns det risk för att man inte
har resurser att driva tillväxt på det sätt man önskar.

Ambitionen att växa inom övrigt sortiment misslyckas

Att växa inom övrigt sortiment är en av bolagets hörnstenar för att driva tillväxt i butik, och något som vi tror att
man kommer lyckas med givet de positiva utsikterna för tillväxten inom dessa produktkategorier. Dock Inns det
risk att tillväxtambitionen innebär högre kostnader än väntat eller att man upplever försäljningsmisslyckanden p.g.a.
felaktiga inköp, en risk vi bedömer är lägre inom den traditionella bokhandelsverksamheten.

Bolaget behöver investera väsentligt mer i Bokus Play

Bokus Play beInner sig i stark tillväxt, men tjänsten har ännu väsentligt färre användare och ett mindre omfångsrikt
erbjudande än konkurrenterna. Bolaget kommer öka sina digitala investeringar under kommande år för att göra
Bokus Play till en bättre produkt, men det kan inte uteslutas att det krävs ännu mer investeringar för att hålla jämna
steg med konkurrenterna. Flera av de sistnämnda äger och utvecklar också eget innehåll, och även om det idag går
att driva en ljudbokstjänst med enbart externt innehåll Inns det en risk att förlagen i framtiden kommer knytas
ännu hårdare till enskilda distributörer, och därmed tvinga Bokus Play till att investera i eget innehåll eller acceptera
ett smalare utbud.
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Ägarbild, styrelse och ledning

Ägarbild

Bokusgruppens ägarstruktur förväntas i allt väsentligt spegla den i tidigare moderbolaget Volati, med Karl Perlhagen
och Patrik Wahlén som huvudägare med 43% respektive 24% av aktier och röster. Medlemmar av styrelse och ledning
äger tillsammans 9% av bolaget.

Styrelse

Bokusgruppens styrelse består av fyra ledamöter, vilka presenteras nedan:

Mårten Andersson, ordförande
Styrelseordförande sedan 2017.
VD Volati AB. Styrelseordförande/-ledamot i Bera bolag inom Volati-koncernen.

Mattias Björk
Styrelseledamot sedan 2021.
CFO Volati AB. Styrelseordförande/-ledamot i Bera bolag inom Volati-koncernen.

Cecilia Marlow
Styrelseledamot sedan 2021.
Styrelseordförande Wästbygg-Gruppen AB. Styrelseledamot Karl Fazer Oy, Kivra AB, Mordin AB, Perma Ventures
AB, Segelman Virtual Stores AB, Spendrups Bryggeriaktiebolag och ÅR Packaging Group AB.

Anna Wallenberg
Styrelseledamot sedan 2021.
Commercial Director, Kronans Apotek AB.

Ledning

Bokusgruppens ledning består av åtta personer, vilka presenteras nedan:

Maria Edsman
VD sedan 2018.

Jane Jangenfeldt
CFO sedan 2013.

Cecilia Helsing
Marknads- och kommunikationschef sedan 2020.

Sara Hildingsson
Logistikchef sedan 2020.

Anita Jansson
HR-manager sedan 2012.

Johan Junehed
Försäljningschef sedan 2019.

Hannes Karlström
AAärsutvecklingschef sedan 2021.

Patrik Övreby
Sortiments- och inköpschef sedan 2018.
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ESG-analys

Bokusgruppen har under 2021 påbörjat ett omfattande hållbarhetsarbete där såväl kunder, miljö och medarbetare
inkluderas. Genom uppdaterade målsättningar, reviderade strategier och en nytillsatt hållbarhetsansvarig inom
ledningsgruppen riktar bolaget fokus mot att minska potentiella negativa avtryck på ekologisk och social hållbarhet.

Environment

Enligt bolagets uppsatta mål ska de säkerställa förbättrade rutiner och tillvägagångssätt i de olika produkt-
och mellanhandsleden, så som att se över förbättringsmöjligheter inom transport, emballage, energianvändning,
återvinning samt återbruk. En hållbar leverantörskedja och ett minskat resursanvändande resulterar i en minskad
klimatpåverkan. Bokusgruppen har ett mål om att minska de totala koldioxidutsläppen med 25% till år 2025.
Generellt innebär utvecklingen från tryckt till digitalt format på böcker mindre användning av naturresurser, men
kräver istället att andra funktioner i samhället med eAekt på ekonomin, miljön och samhället är i funktion.

Social

Säkra produkter och tjänster som uppfyller den förmedlade kvaliteten, medför även nöjda kunder och trygghet för
medarbetare. Bokusgruppens huvudfokus, som Sveriges marknadsledande bokhandelsleverantör, innefattar även
en social nytta för samhället genom de kunskapsfrämjande produkter som innefattas av produktportföljen. För en
godare arbetsmiljö riktas även satsningar mot ökad mångfald och inkludering, med nolltolerans för diskriminering
och eventuell kränkande särbehandling.

Governance

Genom tillsättandet av hållbarhetsansvarig betonar Bokusgruppen vikten av hållbarhetsarbete. Vidare följer bolaget
GDPR, och arbetar kontinuerligt för att inga incidenter relaterade till dataintegritet eller säkerhet får äga rum. Genom
en uppföljning av samtliga delmål inom 1-3 år, samt de övergripande målsättningarna till 2025, kommer de tillsatta
tvärfunktionella arbetsgrupperna inom bolaget att kunna mäta utvecklingen av detta hållbarhetsarbete. En positiv
faktor som vi särskilt vill lyfta fram avseende Bokusgruppens bolagsstyrning är den stora andelen kvinnor i såväl
ledning som styrelse: 63% av de ledande befattningshavarna respektive 50% av styrelseledamöterna är kvinnor.
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Resultaträkning (mkr)

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Nettoomsättning -- -- -- 1 793 1 775 1 841 1 932 2 022 2 124 2 237

Kostnad sålda varor -- -- -- -1 073 -1 107 -1 186 -1 234 -1 293 -1 360 -1 435

Bruttovinst -- -- -- 719 668 655 698 729 763 803

Försäljningskostnader -- -- --

Administrationskostnader -- -- --

Övriga rörelseintäkter -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Övriga rörelsekostnader -- -- -- -2 0 0 0 0 0 0

EBITDA -- -- -- 235 222 189 210 224 241 260

Avskrivningar -- -- -- -185 -178 -168 -165 -163 -161 -161

Nedskrivningar -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

EBIT (justerad) -- -- -- 50 43 21 45 62 80 99

Jämförelsestörande poster -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

EBIT -- -- -- 50 43 21 45 62 80 99

Finansiella intäkter -- -- -- 2 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -- -- -- -39 -28 -16 -14 -14 -14 -14

Resultat före skatt -- -- -- 13 15 5 31 48 66 86

Skatter -- -- -- 33 -11 -1 -6 -10 -14 -18

Minoritetsintressen -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat (rapporterat) -- -- -- 46 4 4 24 38 52 68

Nettoresultat (justerat) -- -- -- 46 4 4 24 38 52 68

-543-483 -447 -466 -489 -504 -522

Balansräkning (mkr)

test

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

TILLGÅNGAR

Goodwill -- -- -- 410 410 410 410 410 410 410

Övriga immateriella tillgångar -- -- -- 426 406 397 389 384 381 380

Materiella anläggningstillgångar -- -- -- 244 299 293 290 288 287 287

Räntebärande anläggningstillgångar -- -- -- 19 3 3 3 3 3 3

Innehav i intresseföretag och andelar -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar -- -- -- 1 099 1 119 1 103 1 092 1 085 1 081 1 080

Varulager -- -- -- 198 194 197 202 207 214 221

Kundfordringar -- -- -- 28 22 23 24 26 27 28

Övriga omsättningstillgångar -- -- -- 52 64 66 69 73 76 80

Likvida medel -- -- -- 3 2 69 102 141 189 246

Summa omsättningstillgångar -- -- -- 281 282 355 398 447 506 575

SUMMA TILLGÅNGAR -- -- -- 1 380 1 401 1 458 1 491 1 532 1 587 1 656

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital -- -- -- 461 478 634 646 666 698 740

Minoritetsintressen -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital -- -- -- 461 478 634 646 666 698 740

Långfristiga finansiella skulder -- -- -- 215 150 35 35 35 35 35

Pensionsavsättningar -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Uppskjutna skatteskulder -- -- -- 106 92 92 92 92 92 92

Övriga långfristiga skulder -- -- -- 185 256 256 256 256 256 256

Summa långfristiga skulder -- -- -- 506 498 383 383 383 383 383

Kortfristiga finansiella skulder -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Leverantörsskulder -- -- -- 254 240 249 262 274 287 303

Skatteskulder -- -- -- 0 12 12 12 12 12 12

Övriga kortfristiga skulder -- -- -- 159 172 179 188 196 206 217

Summa kortfristiga skulder -- -- -- 413 425 440 461 482 506 532

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -- -- -- 1 380 1 401 1 458 1 491 1 532 1 587 1 656

Kassa.ödesanalys (mkr)

test

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Nettoresultat (rapporterat) -- -- -- 46 4 4 24 38 52 68

Icke kassaflödespåverkande poster -- -- -- 173 205 181 178 175 174 173

Förändringar i rörelsekapital -- -- -- 13 7 9 11 11 13 14

Kassaflöde från den operationella verksamheten -- -- -- 232 217 194 213 225 239 255

Investeringar -- -- -- -149 -146 -153 -154 -156 -157 -160

Avyttringar -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Fritt kassaflöde -- -- -- 83 71 41 59 69 82 95

Utdelningar -- -- -- 0 -5 -12 -13 -18 -21 -26

Nyemission / återköp -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Förvärv -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar -- -- -- -17 -109 37 -13 -13 -13 -13

Kassaflöde -- -- -- 66 -44 66 33 39 48 57

Omräkningsdifferenser i likvida medel -- -- -- 0 0 0 0 0 0 0

Nettoskuld (ex IFRS 16) -- -- -- 213 147 -34 -67 -106 -154 -212

Nettoskuld (inkl IFRS 16) -- -- -- 398 404 223 189 150 102 45
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Tillväxt och marginaler
Text

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Omsättningstillväxt -- -- -- n/a -1% 4% 5% 5% 5% 5%

EBIT-tillväxt -- -- -- n/a -13% -52% 115% 38% 29% 24%

EPS-tillväxt -- -- -- n/a -91% -15% 570% 55% 38% 30%

Bruttomarginal -- -- -- 40,1% 37,7% 35,6% 36,1% 36,0% 36,0% 35,9%

EBITDA-marginal (ex IFRS 16) -- -- -- 5,7% 4,5% 3,1% 4,2% 4,8% 5,4% 6,0%

EBITDA-marginal -- -- -- 13,1% 12,5% 10,3% 10,9% 11,1% 11,4% 11,6%

EBIT-marginal -- -- -- 2,8% 2,4% 1,1% 2,3% 3,0% 3,8% 4,4%

Skattesats -- -- -- -249% 71% 21% 21% 21% 21% 21%

Kapitale9ektivitet (mkr)
Text

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

ROE -- -- -- n/a 1% 1% 4% 6% 8% 9%

ROCE -- -- -- n/a 4% 2% 4% 6% 8% 9%

ROIC -- -- -- n/a 5% 3% 5% 7% 9% 10%

Investeringar (ex IFRS 16) -- -- -- 21 28 39 41 42 45 47

Investeringar / omsättning -- -- -- 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Försäljning- och administrationskostnader / omsättning -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Varulager / omsättning -- -- -- 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10%

Kundfordringar / omsättning -- -- -- 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Leverantörsskulder / omsättning -- -- -- 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Rörelsekapital / omsättning -- -- -- -8% -7% -8% -8% -8% -8% -9%

Kapitalomsättningshastighet -- -- -- n/a 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,4x 1,4x

Finansiell ställning (mkr)
Text

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Nettoskuld -- -- -- 398 404 223 189 150 102 45

Nettoskuld (ex IFRS 16) -- -- -- 213 147 -34 -67 -106 -154 -212

Soliditet -- -- -- 33% 34% 44% 43% 43% 44% 45%

Nettoskuldsättningsgrad -- -- -- 86% 85% 35% 29% 23% 15% 6%

Nettoskuldsättningsgrad (ex IFRS 16) -- -- -- 46% 31% -5% -10% -16% -22% -29%

Nettoskuld / EBITDA -- -- -- 1,7x 1,8x 1,2x 0,9x 0,7x 0,4x 0,2x

Nettoskuld / EBITDA (ex IFRS 16) -- -- -- 0,9x 0,7x -0,2x -0,3x -0,5x -0,6x -0,8x

Nyckeltal per aktie (kr)
text

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

EPS, rapporterad -- -- -- 2,86 0,27 0,23 1,53 2,37 3,27 4,25

EPS, justerad -- -- -- 2,86 -0,30 -0,06 1,53 2,37 3,27 4,25

FCF per aktie -- -- -- 5,19 4,41 2,55 3,67 4,32 5,10 5,95

Utdelning per aktie -- -- -- 0,00 0,75 0,80 1,10 1,30 1,60 1,80

Eget kapital per aktie -- -- -- 28,8 29,8 39,6 40,4 41,6 43,6 46,3

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (miljoner) -- -- -- 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Värderingsmultiplar
re re re re re re re re re re

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

P/E -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

P/EK -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

P/FCF -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

Direktavkastning -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

Utdelningsandel -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

EV/Sales (ex IFRS 16) -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

EV/Sales -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

EV/EBITDA (ex IFRS 16) -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

EV/EBITDA -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

EV/EBIT (ex IFRS 16) -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

EV/EBIT -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

Aktiekurs, årets slut -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

EV, årets slut (ex IFRS 16) -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a

EV, årets slut -- -- -- -- -- n/a n/a n/a n/a n/a
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Kvartalsdata (mkr)

Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21

Nettoomsättning -- -- -- -- 444 -- -- -- 462

Kostnad sålda varor -- -- -- -- -286 -- -- -- -312

Bruttovinst -- -- -- -- 158 -- -- -- 150

Försäljningskostnader -- -- -- -- -- -- --

Administrationskostnader -- -- -- -- -- -- --

Övriga rörelseintäkter -- -- -- -- 0 -- -- -- 0

Övriga rörelsekostnader -- -- -- -- -1 -- -- -- 0

EBITDA -- -- -- -- 36 -- -- -- 28

Avskrivningar -- -- -- -- -45 -- -- -- -40

Nedskrivningar -- -- -- -- 0 -- -- -- 0

EBIT -- -- -- -- -9 -- -- -- -13

Jämförelsestörande poster -- -- -- -- 0 -- -- -- 0

EBIT -- -- -- -- -9 -- -- -- -13

Finansiella intäkter -- -- -- -- 0 -- -- -- 0

Finansiella kostnader -- -- -- -- -8 -- -- -- -6

Resultat före skatt -- -- -- -- -17 -- -- -- -19

Skatter -- -- -- -- 3 -- -- -- 4

Minoritetsintressen -- -- -- -- 0 -- -- -- 0

Nettoresultat (rapporterat) -- -- -- -- -13 -- -- -- -15

Nettoresultat (justerat) -- -- -- -- -13 -- -- -- -15

Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21

Omsättningstillväxt -- -- -- -- n/a -- -- -- 4%

EBIT-tillväxt -- -- -- -- n/a -- -- -- n/a

Bruttomarginal -- -- -- -- 36% -- -- -- 32%

EBITDA-marginal -- -- -- -- 8% -- -- -- 6%

EBIT-marginal -- -- -- -- -2% -- -- -- -3%

Skattesats -- -- -- -- 18% -- -- -- 21%

-122-122
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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 veriIerade. 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 Inansiella 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 Inansiella instrument såsom till exempel kassaBödesmodeller, 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 klassiIceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiIceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaBöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaBöde 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 riskklassiIceringen 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 IntressekonBiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonBikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonBikter 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 Inansiellt 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 aAärer. 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 Inansiella 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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