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Viva LeoVegas

 
Estimatändring (EUR)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 0.12 0.12 0.0%

EPS, just 22e 0.33 0.33 0.0%

EPS, just 23e 0.39 0.39 0.0%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (EURm)
 
Antal aktier 99.0m

Market cap 327

Nettoskuld 10

EV 336

Free Float 84.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 877.5(k)

Reuters/Bloomberg LEO:SS

 
Prognos (EUR)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 387 401 443 478

Sales Growth 8.8% 3.5% 10.5% 7.9%

EBITDA, m 52 43 53 60

EBIT, m 22.8 18.7 39.2 45.9

EPS, adj 0.18 0.12 0.33 0.39

EPS Growth NA% (32.1)% 167.7% 19.0%

Equity/Share 1.0 0.9 1.2 1.4

Dividend 0.16 0.06 0.16 0.19

EBIT Marginal NA% 4.7% 8.9% 9.6%

ROE (%) 19.7% 13.1% 32.0% 30.7%

ROCE 6.1% 5.1% 9.8% 10.4%

EV/Sales 0.87x 0.84x 0.76x 0.70x

EV/EBITDA 6.5x 7.8x 6.3x 5.6x

EV/EBIT 14.8x 18.0x 8.6x 7.3x

P/E, adj 18.3x 27.0x 10.1x 8.5x

P/Equity 3.3x 3.7x 2.8x 2.4x

Dividend yield 2.5% 1.8% 4.7% 5.5%

FCF yield 2.0% 4.8% 6.2% 11.5%

Net Debt/EBITDA (0.3)g (0.2)g (0.7)g (1.0)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 59.00 - 61.00
  
Current price €3.30

Risknivå Low

Kursutveckling 12 mån
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Analytiker

 
rikard.engberg@penser.se

En växande marknad

Igaming är en av de snabbast växande marknaderna inom digital underhållning och väntas växa med 10%
årligen kommande 5 år. Den snabbast växande nischen är mobilcasino, Leovegas fokusområde. Tillväxten
är driven av att onlinecasino legaliseras på Ber marknader samt att spel Byttar ifrån fysiska casinon. Leo är
med sitt starka varumärke och närvaro på marknader med låg andel onlinespelande positionerade för att
möta denna trend.

Operationell medvind att vänta

I dagsläget är Leovegas det lägst värderade spelbolaget på Stockholmsbörsen, trots en hög andel intäkter
ifrån reglerade marknader och goda utsikter för en stigande EPS. Vi bedömer att orsaken till detta har varit
en regulatorisk motvind på bl.a. den tyska marknaden. Jämförelsetalen kommer med tiden att bli lättare och
det i kombination med ökade intäkter ifrån reglerade marknader torde leda till en uppvärdering.

Uppvärdering att vänta

Vi ser ett motiverat värde om 59–61 kr för Leovegas-aktien. Vi bedömer att bolaget snart kommer att gå in i en
period med lättare jämförelsetal och den regulatoriska motvinden på nyckelmarknader kommer successivt
att avta. Detta kommer att leda till en stark EPS-utveckling framöver. Potentiella övriga triggers är förvärv
eller nyheter ifrån den amerikanska marknaden.
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Sammanfattning
Viva LeoVegas

Investment Case

Leovegas är en igaming-operatör med fokus på casinospel. Genom förvärv har man vuxit på sportsidan.
Igaming är en snabbt växande bransch och väntas växa med ca 10% årligen de kommande fem åren.
LeoVegas fokuserar på mobilcasino vilket är den nisch som växer snabbast. Tillväxten drivs av att nya
marknader öppnas upp samt att spelare rör sig från fysiska casinon till onlinealternativ. Denna process
har påskyndats under covid-19-pandemin. Trots den starka strukturella tillväxten värderas LeoVegas på låga
kassaBödesmultiplar vilket gör att vi törs kalla aktien en värdeinvestering i en tillväxtsektor. Vi bedömer
att kvartalsutdelningar och återköp ger ett stöd till kursen på nuvarande nivåer. Vi ser ett motiverat värde
om 59–61 kr drivet av en accelererande EPS-trend till följd av fortsatt expansion på nya marknader samt
expansion till sportsbetting.

Bolags pro4l

LeoVegas är en operatör med fokus på casino i Norden och Europa. Bolaget har lyckats bygga en stark
marknadsandel på Bera marknader genom ett framgångsrikt varumärkesbyggande och en stark produkt.
Styrkan i produkten bygger på att man valt att gå "mobile Hrst". Vi bedömer således att bolaget kan växa
utan att överinvestera i marknadsföring och förlora lönsamhet.

Den internationella spelmarknaden väntas växa med ca 10% årligen de närmaste åren vilket gör den till en
av de snabbast växande formerna av digital underhållning. Denna utveckling drivs av att en ökande andel av
spelandet sker online. Detta sker på många marknader i t.ex. Sydeuropa där LeoVegas är aktiva. LeoVegas är
ett bolag aktivt på en tillväxtmarknad men till en värdeaktievärdering.

Då LeoVegas har en hög andel intäkter från lokalt reglerade marknader anser vi att bolaget inte längre ska
värderas till en rabatt emot andra svenska och internationella aktörer. Vi bedömer således att bolaget står
inför en fundamental uppvärdering inom kort. Då andelen reglerade intäkter kommer att stiga ytterligare
när Ontario i Kanada samt Tyskland och Nederländerna öppnar upp bedömer vi att en multipelexpansion
är att vänta. Vidare bedömer vi att bolagets satsningar på en egenutvecklad plattform med integrerade
egenutvecklade betallösningar kommer att leda till en marginalexpansion. Från och med nästa år kommer
egenutvecklade slots att bidra till den ökade lönsamheten. Jämförelsetalen blir också allt lättare till följd
av trender i marknaden och man kommer snart att kunna återvända till ett antal marknader man tidigare
lämnat.

Värdering

Vi ser ett motiverat värde om 59–61 kr. Detta har sin grund i vår relativvärdering i kombination med en DCF-
analys. Vi bedömer att katalysatorerna för detta värde är: 1) ett starkt momentum i EPS-tillväxt drivet av en
stigande marginal till följd av investeringar i plattformen och 2) en hög andel kapital åter till aktieägare i
form av återköp och utdelning.
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LeoVegas i grafer

Omsättning/EBITDA (y/y) Omsättning/EBITDA (q/q)

Geogra4sk fördelning Fördelning mellan typer av spel

Peers
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Intoduktion till LeoVegas

LeoVegas är en svensk speloperatör med fokus på casinospel på de europeiska marknaderna. Bolaget har även planerat
att lansera sina tjänster på den amerikanska marknaden vilken har potential att bli världens största spelmarknad.

Vi bedömer bolaget vara kostnadseJektivt då man arbetat med en egen plattform samt är starka inom
varumärkesbyggande och att vinna marknadsandelar. Vi bedömer sålunda att man utgör en attraktiv investering för
den som vill ta del av den höga strukturella tillväxten inom spel online.

Introduktion till igaming-industrin

Den globala spelmarknaden uppgår i dagsläget till ca USD 440bn. Ca 18% av spelandet sker idag online. Spelandet
växer i takt med global BNP och online växer snabbare än oJline. Vi ser tre huvudsakliga tillväxtfaktorer för igaming-
industrin:

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

• Nedstängning av fysiska casinon: Vi bedömer att covid-19-pandemin har accelererat skiftet från oJline
till online. Onlinedelen av spelande har historiskt varit under 10% men vi bedömer att många marknader i
Europa och Asien nu har en betydligt högre andel onlinespel än innan pandemin samt att denna andel inte
kommer att sjunka tillbaka då onlinespel fått en större acceptans. Italien och Spanien är två större marknader
där detta sker och där LeoVegas har en stark marknadsnärvaro.

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

Spel online vs o<line i Europa

H2 Gambling Capital

Online vs o<line EU 27 och UK

H2 Gambling Capital

Reglerat vs oreglerat EU 27 och UK

H2 Gambling Capital

Mobil vs Desktop

H2 Gambling Capital
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LeoVegas verksamhet

LeoVegas är en ledande operatör inom igaming i Nordeuropa med licenser på 8 marknader. Man har totalt ca 15
varumärken varav två är globala och resten är nischvarumärken. Nedan följer en kort beskrivning av ett urval av
dessa varumärken samt en tidslinje över hur bolaget har utvecklats sedan start.

Tidslinje

LeoVegas: Bolagets Baggskeppsprodukt. LeoVegas är en operatör med fokus på den nordiska marknaden och med
planer på att lansera sig i New Jersey. Bolaget har historiskt proHlerat sig genom att vara "mobile Hrst" samt genom
kreativ marknadsföring där man tidigt använde sig av ambassadörer, t.ex. Dolph Lundgren. Bolagets motto är att
vara The King of Casino.

Royal Panda: Ett varumärke med fokus på den europeiska marknaden. Varumärket påminner starkt om LeoVegas
och fokuserar på casinospel. Bolaget har nyligen integrerats på LeoVegas plattform för att öka lönsamheten och
kunna ta del av många av LeoVegas egenutvecklade verktyg för ökad regelefterlevnad, eJektivare betalningar och
marknadsföring.

Expekt: Ett varumärke som förvärvades i samband med fotbolls-EM. Varumärket har historiskt varit ett av de ledande
inom sportspel på den svenska marknaden. Leo genomförde förvärvet för att öka sin närvaro inom sportspel. Vi
bedömer att denna andel kan komma att stiga något efter detta förvärv.

GoGo Casino: Ett bolag med fokus på Pay N Play dvs snabba in- och utbetalningar. Huvudfokus är Sverige.
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Pixelbet: Ett relativt nystartat bolag med fokus på betting inom e-sport.

LiveCasino.com: Ett varumärke som likt namnet antyder fokuserar på livecasino.

LeoVegas har även ett antal lokala brittiska varumärken som Bet.uk (sportsbetting), Pink Casino (casinospel för
kvinnor), 21.co.uk och Slotboss.
Nedanstående grafer visar intäkter fördelat på typ av spel respektive geograHsk marknad.

Geogra4sk mix Produktmix

LeoVegas Strategi

LeoVegas främsta konkurrensfördel gentemot många av sina konkurrenter är att man skräddarsytt sin produkt för
att användas på mobil och inte desktop. Detta gör att man har ett försprång mot många aktörer som måste bygga
om en webbaserad lösning till en mobil. Mobil utgör idag ca 40% av all igaming och är den kategori av spel som
växer snabbast.

LeoVegas har historiskt haft en strategi om att inte vara först på marknader utan att bygga starka varumärken med
kreativ, datadriven och tydlig marknadsföring samt att utveckla en överlägsen produkt. Ett tydligt exempel på detta
är den svenska marknaden dår man lanserades 2012, långt efter både Unibet, Betsson och Mr Green, men lyckades
genom att bygga en bättre produkt med fokus på mobil för att sedan växa och ta marknadsandelar. En nyckel till
den snabba tillväxten är att man arbetat med digital och datadriven marknadsföring med fokus på att optimera
ration mellan CAC (kundanskaJningskostnad) och LTV (kundvärde) snarare än att sätta fasta budgetar. Denna modell
lämpar sig väl på reglerade marknader då man kan använda sig av Google och Facebookmarknadsföring som i regel
är mer prestationsbaserad än traditionella mediaköp.

Bolaget har även varit en pionjär inom marknadsföring och lyckats knyta till sig många proHler. Se nedan för ett
urval av ambassadörer i olika länder och vid olika tidpunkter. Denna strategi har upprepats på Bertalet marknader.
Vi har även undersökt hur LeoVegas har utvecklat sin marknadsandel på den svenska marknaden. Vi bedömer att
marknadsandelen är högre om endast casinospel räknas givet Leos starka varumärke.
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Lothar Matthäus (Tyskland) Johnny Vegas (UK) Dolph Lundgren (Sverige)

Marknadsandel Sverige (sedan start jan 2019) Marknadsföringsinvesteringar av spelbolag i Sverige
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Nedan följer en kort genomgång av de olika spel som LeoVegas tillhandahåller.

Slots

Vi har identiHerat tre huvudsakliga typer av onlinespel där LeoVegas är aktiva, dessa är videoslots, livecasino och
sportsbetting. Vi ser även att LeoVegas bedriver bingo.

Vi bedömer att den europeiska spelmarknaden uppgår till ca EUR 110bn, varav ca 75% är fysiska casinon och 25%
online. Vi bedömer att ca 40% av denna summa är kopplad till casinospel och 50% kan kopplas till sport.

Videoslots är inspirerade av traditionella slotmaskiner, mer känt som enarmade banditer som länge har funnits på
casinon. Spelet går ut på att få olika symboler i rätt ordningsföljd. Olika symboler och kombinationer ger olika vinst.

Exempel på spel (I/II) Exempel på spel (II/II)

Vi bedömer att RTP (return to player), d.v.s. hur mycket spelaren får tillbaka per spelad krona, ligger kring 95% på
de Besta slots oberoende av utvecklare. Vi bedömer att den är hög då konkurrensen är hård mellan onlinecasinon.
På fysiska casinon kan RTP vara så låg som 75%.
Under senare år har slots utvecklats med nya features som påverkar RTP och ger en annorlunda spelupplevelse.
Dessa kan inkludera:

• Multiplikatorer
• Expansion av vinstområden
• Free spins
• Jackpots

En av de ledande slotsutvecklarna är det svenska bolaget NetEnt. Bolaget ägs av Evolution och är marknadsledande
på den amerikanska och den europeiska marknaden.
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Livecasino

Resterande delen av casinospel går under benämningen livecasino. Livecasino är traditionella casinospel som spelas
online. De traditionella spelen är Blackjack, Baccarat och Roulette. Vi bedömer detta vara den snabbast växande
vertikalen inom onlinespel. Några typiska livecasinospel är:

Blackjack: Blackjack – eller 21 som spelet är känt som i Sverige – är ett klassiskt kortspel som länge har förekommit
på casino. Deltagaren spelar emot banken och närmast 21 men inte över vinner handen. Spelas spelet helt korrekt
kan en RTP på ca 99,5% uppnås.

Blackjack på livecasino

Baccarat: Baccarat är ett annat klassiskt kortspel som främst dominerar i Asien. Kortspelet påminner om Blackjack
då målet är att nå en speciHk poängsumma, i detta fall 9. Ess är värt 1 poäng, 2–9 är värda sin valör medan 10,
knekt, dam och kung är värda 0. Spelet skiljer sig ifrån Blackjack då det alltid spelas två kort och vid vissa moment
ett tredje. Spelaren kan välja att spela på sina egna kort (punto) eller bankens hand (banco) vilket gör att RTP är
högt. Förutom att satsa på de två olika spelarna går det att spela på lika eller dubbel. Nedan följer en tabell över
husmarginalen, inversen till RTP:

Baccarat på livecasino Baccarat house edge

Den svenska spelutvecklaren Evolution har lanserat en vidareutveckling av baccarat vid namn lightning baccarat.
Detta spel inkluderar s.k. multiplikationskort. Vinner spelaren på en hand som innehåller ett multiplikationskort
så multipliceras vinsten med kortets valör. RTP justeras här för att Hnansiera dessa jackpotter. Enligt Evolution har
denna typ av spel lockat många nya spelare till traditionella casinospel.
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Roulette: Roulette är ett av de äldsta och mest etablerade casinospelen. En kula snurras kring ett runt bord
med olika nummer. Spelaren spelar på olika kombinationer av nummer och färg. Nedan följer en tabell över
återbetalningsgraden samt ett exempel ur LeoVegas Lobby. RTP för en roulette är ca 97,3% vilket gör det till en av de
lönsammaste formerna av livecasino. Precis som för övriga livecasinospel har det svenska bolaget Evolution adderat
speciella eJekter och priser vilket kan påverka RTP något.

Roulette på livecasino Avkastning olika alternativ

Den snabbast växande kategorin inom livecasino är s.k. gameshows. Gameshows tar element ifrån traditionella
bingohallar och traditionella gameshows i TV. Spelen fokuserar ofta på att erbjuda höga multiplar och storvinster.
Genom gameshows har det svenska bolaget Evolution lyckats nå en ny grupp av slutkunder. Dessa spelare tenderar
att spela för mindre summor än traditionella casinokunder och tillhör en annan demograH än de traditionella
casinospelarna.
Globalt står livecasino för ca 20% av allt casinospelande online. Vi samt ledande marknadsanalytiker bedömer att
denna andel kommer att öka kraftigt kommande år då livecasino växer betydligt snabbare än övriga onlinebaserade
igaming-kategorier.

Gameshow exempel (I/II) Gameshow exempel (II/II)
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Sportspel

Inom sportspel skiljer man främst på två typer av spel: livespel och spel innan match. Historiskt har spel innan
match varit den ledande formen av spel medan live har varit den snabbaste växande de senaste åren. Ytterligare en
kategori är s.k. poolspel där stryktipset är det främsta exemplet. I dessa spel spelas endast om den pool som utgörs
av spelarnas inbetalningar. Från denna pool tar operatören en fast summa som deltagaravgift.

Vi uppskattar att livebetting utgör ca 60% av omsättningen på mer mogna marknader. I USA där sportspel är en
relativt ny företeelse utgör pre-game betting 60–65% av omsättningen.

Tillväxt olika vertikaler

H2 Gambling Capital/ Kambi

Tillväxt Kambis nätverk och sportboksmarginal

Kambi

Precis som med casinospel köper operatörerna in system ifrån leverantörer. Den ledande leverantören av dessa
system är det svenska bolaget Kambi. Kambi samlar in data kring sportevent och ställer priser och sannolikheter
som sedan operatörer använder för erbjuda sina slutkunder spel. Linjediagrammet ovan till höger visar hur den
s.k. sportboksmarginalen har varierat över tid. Grafen till vänster visar hur GGR (gross gaming revenue) för olika
spelvertikaler väntas utvecklas de kommande åren.

Då det innebär en högre risk att tillhandahålla spel på sport är operatörens marginal betydligt högre inom detta
område. Viktigt att förstå när man tittar på marginalen är att operatörerna tar en väsentlig Hnansiell risk när de
erbjuder sportspel, där fel odds kan innebära att mer än vad som omsätts delas ut. Att ställa en sportboksmarginal
medför sålunda en större risk för operatören än att göra det motsvarande för exempelvis roulette. Vi bedömer dock
att sportspel kommer att ha en hög tillväxttakt kommande år givet avregleringar på den amerikanska marknaden.

Bingo

Bingo är en typ av spel med en liten men dedikerad följarskara. Spelet är ett poolspel där en spelare väljer ett antal
nummer på en bricka och sedan väntar på att de ska dras. DemograHn hos bingospelare skiljer sig väsentligt ifrån
övriga casinospel.
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Makroöversikt av spelmarknaden

Igaming väntas växa med ca 10% de kommande åren enligt den amerikanska konsulttjänsten H2 Gambling Capital.
Marknaden uppgår i dagsläget till strax under USD 80bn. Mobilcasino står för i dag ca 40% av all igaming-traHk. Vi
bedömer att denna kvot kommer att stiga till över 50% kommande år.

Europeiska marknaden

H2 Gambling capital

Vi ser framför allt två starka drivkrafter bakom den höga tillväxten:

• Skifte o<line till online: Innan covid-19-pandemin skedde endast 12% av allt spelande online. Då en stor del
av världens casinon stängde ned under pandemin accelererade konverteringen ifrån oJline- till onlinespel.

• Nya marknader: Vi bedömer att USA, Kanada och de latinamerikanska länderna kommer att legalisera
casino- och sportspel kommande 5–10 år. En viktig anledning är att dessa regioner måste minska sina
budgetunderskott, och genom att införa ett licenssystem ökar skatteintäkterna. Vi bedömer att öppnandet
av dessa marknader kommer att påskynda onlinekonverteringen ytterligare.
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Ekosystem

Det ekosystem som LeoVegas verkar inom är relativt komplext. Nedan följer en översiktsbild av hur olika aktörer
på marknaden hör ihop.

Översikt ekosystem

Översikt kundresa

Plattform

Den centrala delen hos en operatör likt LeoVegas är plattformen. Denna kan antingen vara inköpt eller egenutvecklad
likt LeoVegas plattform Rhino. I plattformen integreras sedan spel, betallösningar, compliance, aPliates o.s.v. Nedan
följer en beskrivning av de respektive lösningar som operatören LeoVegas integrerat i sin plattform.
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Spelutvecklare

Genom Rhino har LeoVegas integrerat de ledande utvecklarna av spel inom casino och bingo, dessa inkluderar:

NetEnt: Ett svenskt bolag som ägs av livecasinobolaget Evolution. NetEnt har genom åren lanserat Bera av de mest
populära spelen, t.ex. Gonzo's Quest. Bolaget har även varit innovativt när det kommer till spelmekanik, genom
tillförandet av olika former av multiplikatorer och andra aspekter som gör spelen mer dynamiska. NetEnt har varit
ledande i att utveckla spel kopplade till olika franchises och IP:n. Ett exempel på detta är den populära Rocks-serien
där NetEnt gjorde spel med Guns N’ Roses, Jimi Hendrix och Motörhead. Andra exempel inkluderar slotspel kopplade
till TV-serier eller Hlmer, t.ex. serien Vikings eller skräckHlmerna Creature of the Black Lagoon och The Invisible
Man. Bolaget äger även den fristående utvecklaren Red Tiger.

Pragmatic Play: Pragmatic Play är ett brittiskt bolag som utvecklar bl.a. slots och livecasino. Bolaget är främst känt
för sina titlar Emerald King Rainbow Road och Great Rhino Megaways.

Big Time Gaming: Ytterligare ett bolag som ägs av Evolution. Bolaget ligger bakom Megaways-konceptet, ett koncept
som ökar antalet möjliga vinstkombinationer och gör spelen mer dynamiska.

Gonzo's Quest Gonzo's Quest Megaways

Leverantörerna av slots tar en given del av spelöverskottet och belastar således bolagets bruttomarginal. Då det Hnns
ett stort antal leverantörer av slots bedömer vi att operatörer likt LeoVegas har en viss pricing power och att priserna
här är lägre än hos de typer av leverantörer som diskuteras nedan.

Livecasino

Livecasino domineras av ett fåtal aktörer i Europa och USA där den ledande är det svenska bolaget Evolution.
Evolution levererar en majoritet av alla spel och bord till LeoVegas. Vår uppfattning är att denna leverantör är
dominerande då livecasino är en mer komplex produkt som ger större skalfördelar. Vi bedömer att Evolution får
10–15% av spelöverskottet.
Vi bedömer det Hnns två huvudkonkurrenter till Evolution som LeoVegas använder sig av, Pragmatic Play och
Playtech.
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Sportspel

Sportspel och sportspelsleverantörerna skiljer sig ifrån de leverantörer som diskuteras ovan genom att de Besta
operatörer endast har en leverantör av dessa tjänster. Vi samt de branschkällor vi använt oss av bedömer att detta
främst beror på två faktorer:

• Hög teknisk komplexitet: Vi bedömer att sportspel är en av de mest komplicerade produkterna att integrera
och leverera till slutkund, varför de Besta operatörer valt att ha endast en leverantör eller att utveckla tjänsten
själva. Undantagsfallet är att vissa operatörer av regulatoriska skäl valt att ha olika leverantörer på olika
geograHska marknader.

• Liten skillnad hos konsumenten: Enligt de leverantörer vi talat med märker slutkonsumenten föga skillnad
på de olika leverantörerna. Skillnaden mellan leverantörer utgörs i princip av att vissa inte tillhandahåller
särskilda typer av spel. Det Hnns således ett starkt incitament för en operatör likt LeoVegas att använda sig
av en ledande aktör. Sportspel kan även innebära en Hnansiell risk för operatörer vilket gör att man tenderar
att välja en operatör med god riskhantering.

Betallösningar

En essentiell del hos en operatör är att hantera betalBöden från kunder. Här Hnns ett antal olika tjänster baserat på
geograHsk marknad. Den huvudsakliga aspekten och trenden är dock att utbetalningar ska gå snabbt och på dagen.
Denna trend kallas Pay N Play och slog igenom i Sverige för några år sedan. Betallösningsleverantörerna får en del
av inBödena och belastar således operatörens bruttomarginal. Nedan kommer en genomgång av några exempel på
betallösningar och kostnaden för dessa samt om de används av LeoVegas.

Banköverföringar

Trustly: Ett svenskt bolag som möjliggör direkta betalningar ifrån bankkonton till casinon. Denna lösning är
mycket vanlig i Europa då alternativ likt svenska Swish saknas. Samtliga operatörer vi har pratat med anser
att lösningen är bra men dyr vilket gör att man ständigt letar efter alternativ. Lösningen var en av de faktorer
som drev på Pay N Play-trenden.

Open banking: Vi bedömer att det Hnns stora möjligheter för Leovegas att stärka sin bruttomarginal
genom det s.k. Open Banking-direktivet från EU-parlamentet vid namn PSD2. Direktivet innebär i korthet att
Hnansiella institutioner likt banker måste öppna upp sina API:er för tredjepartsutvecklare. Detta innebär att
Leovegas själva kan sköta betalningar utan att använda sig av tredjepartslösningar likt Trustly. Vi bedömer att
betallösningar utgör ca 25% av COGS och att en egenutvecklad lösning kan spara 70–80% emot t.ex. Trustly.
Open Banking har först testats på den brittiska marknaden där antalet kunder som valt denna tyder på att
Leovegas kommer att kunna förbättra bruttomarginalen framöver.

Swish eller dylikt: I Sverige är Swish, ett samarbete mellan storbankerna för mobila peer to peer-betalningar,
den ledande lösningen för att betala inom igaming. Det Hnns liknande tjänster även i andra länder/regioner.

E-wallets

Skrill: Ett brittiskt bolag som tillhandahåller en s.k. e-wallet. En e-wallet möjliggör direkta överföringar online
mellan olika valutor. Lösningen möjliggör även användandet av kryptovalutor.

Paypal: Ett amerikanskt bolag som var en av de första aktörerna att tillhandahålla en e-wallet. Bolaget
möjliggjorde med detta peer to peer-överföringar av pengar. Vi bedömer att denna tjänst är dyrare än Open
Banking och inte lika smidig som t.ex. Swish eller Trustly.
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Betalkort

På vissa marknader är det fortfarande vanligt att insättningar gör med betalkort som Visa och Mastercard. Vi
bedömer detta vara en lösning som uppfattas som klumpig och på sikt kommer att ersättas av de beskrivna
ovan.

Valet av betallösningar påverkar operatörens bruttomarginal. Genom att ha en plattform med starka och bra API:er
kan en operatör optimera kundupplevelsen. Ytterligare en viktig funktion att hantera är de regulatoriska krav som
ställs på bolag som hanterar pengar.

KYC/Compliance/ESG

Den starkaste trenden inom spelindustrin är att tidigare oreglerade marknader regleras. Detta har inneburit att
spelbolag måste investera i verktyg för KYC-processer och penningtvättsövervakning.

Ytterligare en viktig typ av verktyg som ingår i bolagens plattform är mjukvara eller system för att reducera
destruktivt spelande. Dessa verktyg hjälper kunder med problem och hjälper operatören att kontakta personer som
beHnner sig i riskzonen för att utveckla ett spelmissbruk. På många reglerade marknader är detta ett krav och licensen
kan vara i fara om inte dessa verktyg Hnns på plats.

AGliates

En viktig del i ekosystemet för spelbolag är s.k. aPliates. Dessa kan bäst beskrivas som marknadsföringspartners
online. Kunder som kommer till spelbolagen ifrån en aPliate-sida märks upp och operatören betalar aPliate-bolaget
för kunden. APliates tar betalt genom två olika metoder:

• Rev. Share: Operatören tar en del av det totala spelöverskottet från en speciHk kund.

• CPA: Operatören betalar upfront för en kund. Dessa värden varierar mellan olika geograHer och är som
högst i USA.

VI bedömer att aPliates spelar en viktigare roll i ekosystemet på grå eller nyligen reglerade marknader än på mogna
marknader. Skälet till att de passar på nyligen reglerade marknader är att en operatör kan bygga upp en kritisk massa
genom att köpa stora mängder CPA-kunder. När marknaden mognat lönar det sig mer för operatörer att investera
i sökordsoptimering och bygga vad som kallas organisk traHk, d.v.s. rankas högt på Google. En annan möjlighet är
att köpa sökord, något som inte är tillåtet på gråa marknader.
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Rhino

LeoVegas har sedan 2015 opererat på den egenutvecklade plattformen Rhino. Rhino är en gemensam backend-
plattform för LeoVegas tre frontend-plattformar, se illustration nedan. Tidigare var de brittiska tillgångarna på en
extern plattform vilket medförde en högre kostnad och att bolaget inte hade möjlighet att ha samma rutiner kring
AML och compliance vilket resulterade i böter.

Vi bedömer att den främsta fördelen med att operera på en egen plattform är en ökad Bexibilitet och hastighet.
LeoVegas var den första operatören att Bytta ut hela sin plattform till en molnbaserad miljö vilket ökar hastigheten
emot slutkund. Genom att ha en egenutvecklad plattform kan bolaget även skräddarsy upplevelser för olika geograHer
och plocka in unika spel.

• Ett exempel på när det kan vara en fördel att ha en egen plattform är när den kanadensiska marknaden i
Ontario öppnar. LeoVegas kommer då att kunna vara tidigt på marknaden och inte behöva vänta på att en
plattformsleverantör ska leverera en lösning som passar åt Bera aktörer.

• Ett annat exempel är om en mindre spelleverantör levererar en typ av spel som slår på en viss marknad till
följd av en unik IP eller dylikt. Det kan då vara svårt för ett bolag som förlitat sig på en tredjepartsplattform
att integrera dessa spel.

Ytterligare en kostnadsfördel som tillkommer genom en egenutvecklad plattform är att det öppnar för s.k. Open
Banking som diskuteras ovan.
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LeoVentures

LeoVegas har vid sidan av sin kärnverksamhet som operatör en venture capital-verksamhet vid namn LeoVentures.
Investeringarna handlar främst om att bredda och komplettera bolagets verksamhet genom att t.ex. öka retention
rate eller kundengagemang.

CasinoGrounds: CasinoGrounds är en aPliate-site med fokus på casino och videostreaming. Hemsidan har tre olika
typer av kunder och dessa är andra operatörer, spelutvecklare och konsumenter av streamat material. Den största
streamen har ca 80 000 prenumeranter. Vi bedömer att CasinoGrounds har lyckats skapa ett community kring
casinospel vilket bygger lojalitet hos kunder. Tidigare har communities lyckats inom sportsbetting men inte casino.

Casino Grounds Pixel.bet

Pixel.bet: En operatör som erbjuder casino och spel på e-sport. Vi bedömer att betting inom e-sport fortfarande
beHnner sig i sin linda och kunderna skiljer sig ifrån den traditionella sportsbettingkunden vilket motiverar
användningen av två olika varumärken för e-sport och traditionell sport. Givet e-sportens storlek tror vi att denna
investering kan visa sig vara framgångsrik.

Leo Studios och Blue Guru Games: Leos strategi på spelutvecklingssidan består av två delar. Den första delen
innebär att LeoVegas förvärvar IP av självständiga spelutvecklare och får ensamrätt på dessa spel. Genom att äga IP kan
bolaget använda denna i sin marknadsföring utan extra kostnad. Den andra delen i Blue Guru är att spelen utvecklas
från grunden. LeoVegas kan då ha exklusivitet på spelen vilket ökar potentiell retention rate och kundlojalitet.

SharedPlay: LeoVegas är minoritetsinvesterare i SharedPlay. Bolaget tillhandahåller en lösning för s.k. social
gambling. Det innebär att spelare spelar casinospel tillsammans. Exempel kan vara gameshows eller att man sitter
vid samma blackjackbord. Vi bedömer att investeringen på sikt kommer att leda till att spelbolaget uppnår en högre
kundlojalitet.

Sammanfattningsvis ser vi LeoVentures som investeringar vilka breddar erbjudandet och möjliggör en mer komplett
produkt snarare än Hnansiella investeringar där strategin är att uppnå en hög IRR. Bolaget har dock tidigare gjort
mer Hnansiellt inriktade investeringar, som den i bolaget Authentic Gaming vilket efter några år såldes med god
avkastning. Authentic Gaming utvecklar liveroulette. Vi bedömer att dessa investeringar kan komma att ge en positiv
inverkan på nyckeltalen framgent.
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Sammanfattning regulatorisk miljö

Dotcom- och dotcountry-reglerade marknader

Vi har valt att dela upp den globala spelmarknaden i två olika grupper: dotcom-marknader (.com) och dotcountry-
marknader.

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

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

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

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

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

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

De nordiska länderna

LeoVegas kärnmarknad är Norden och denna utgjorde ca 40% av intäkterna i Q221. De fyra nordiska marknaderna
har olika lagstiftning där Sverige och Danmark är dotcountry-marknader. Dessa två marknader har ett liknande
licenssystem. Nedan följer en kort beskrivning av den svenska och danska marknaden.

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

• Danmark: Danmark har ett licenssystem som är väldigt likt det svenska. Marknaden reglerades dock tidigare
än den svenska vilket gör att den får anses som mer mogen.
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• Finland: Den Hnska marknaden är speciell då Finland har ett statligt spelmonopol vid namn Veikkaus.
Finland är dock en fullvärdig EU-medlem vilket gör att många större aktörer med maltesisk licens är aktiva
på marknaden. Marknaden är således en lönsam aJär för många av de större aktörerna.

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

Övriga Europa

Spanien

Spanien har sedan 2011 ett licenssystem och en central myndighet som reglerar onlinespelande. I dagsläget Hnns ca
80 licenserade aktörer varav LeoVegas är en av dessa. Spelskatten uppgår till 20% på spelöverskottet på casinospel
och 22% på spelad volym på sportsbetting. I Spanien Hnns det restriktioner gällande hur marknadsföring av spelbolag
får ske, där TV- och radioreklam endast är tillåtet nattetid. Även sponsorskap av fotbollströjor är förbjudet. Vi
bedömer att detta gör att bolag med en god erfarenhet av marknadsföring i alternativa kanaler likt sociala medier
eller marknadsföring via ambassadörskap kan bygga en stark marknadsposition, något LeoVegas har lyckats med.

Italien

Den italienska marknaden reglerades redan 2010. Skattesatsen uppgår till 25% på casino och bingo och 24% på
sport. Vidare beHnner sig marknaden just nu i en osäker fas då en ny lag som väntas gälla från 2023 kommer att
begränsa antalet licensierade aktörer från 120 till endast 40. Denna lag har dock kritiserats av branschorganisationer.
I dagsläget Hnns det stora begränsningar för hur operatörer kan marknadsföra sig.

Österrike

Österrike har ett tämligen komplext licenssystem med några av de högsta spelskatterna i Europa. Inom betting
betalas en skatt om 2% på omsättningen och 40% av spelöverskottet på casinospel.

Irland

Den irländska regleringen är relativt gynnsam för operatörer och innefattar en spelskatt om 10% av spelöverskottet
eller en årlig avgift om EUR 250 000. Det Hnns vissa mindre begränsningar i marknadsföring men inte lika omfattande
som i Sydeuropa.

UK

Skattesatsen i Storbritannien är 21% av spelöverskottet. Begränsningar för marknadsföring Hnns men dessa är i nivå
med de nordiska länderna.
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Marknader som är på väg att omregleras eller öppna upp

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

Den legala situationen i USA

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

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

Tyskland

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

För att bättre harmoniera med europeisk lagstiftning har Tyskland från och med den 1 juli 2021 öppnat ett
licenssystem för igaming. Marknaden befann sig tidigare i en karantänperiod med de mest drakoniska reglerna
internationellt inom igaming. Dessa regler begränsade marknaden kraftigt och innebar bland annat följande:

• Förbud mot livecasino och andra bordsspel
• Insats på slots får max uppgå till EUR 1
• Max insättning om EUR 1 000 i månaden. Undantag kan ges upp till EUR 10 000. Vid detta undantag har

dock spelare en stop loss om max 20% av kapitalet
• Sportspel är endast tillåtet på slutresultat samt målgörare

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

De regler som gäller på den tyska marknaden sedan den första juli 2021 är bland de strängaste i Europa och innefattar
följande krav:

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

Kanada är precis som USA en federalstat där de olika delstaterna bestämmer om spel ska vara tillåtet. I dagsläget har
vissa av delstaterna lokala statliga monopol medan andra har ett totalförbud. Den folkrikaste delstaten Ontario med
ca 40% av befolkningen har dock beslutat att legalisera och licensiera spel från Q4 2021. Kanadensiska medborgare
kan dock inte straJas för att spela online vilket gör att marknaden har en hög andel grått spelande. Vi bedömer att
övriga delstater snart kommer att öppna upp p.g.a. förlorade skatteintäkter och den folkliga opinionen.

Nederländerna

Nederländerna har varit en viktig marknad för många av de svenska operatörerna. Marknaden beHnner sig i dagsläget
i en avkylningsperiod, d.v.s. en period då ingen marknadsföring får göras. Den nya lagstiftningen har blivit försenad
men börjar gälla från den 1 april 2021, vilket i praktiken innebär att marknaden oPciellt öppnar den 1 oktober. I
dagsläget har LeoVegas och övriga svenska aktörer pausat sin nederländska verksamhet i väntan på licencs. Vi räknar
med att LeoVegas kommer att lämna in en ansökan i november 2021 och vara live under H1 2022.
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Kanalisering

När den svenska spelmarknaden reglerades 2019 gjorde konsultbolaget Copenhagen Economics en undersökning
av hur spelskatten påverkar andelen intäkter som skattas, med andra ord hur hög andel av allt spelande som sker
hos licensierade aktörer. En hög kanalisering innebär goda skatteintäkter, bättre omsorg om problemspelare samt
mindre grå och svarta pengar i omlopp.

Uppskattning av kanalisering på olika europeiska
marknader

Kanalisering svenska marknaden

Vi ser framförallt två faktorer som sänker kanaliseringen och är en följd av regleringar:

• En hög skattebörda leder till att RTP (return to player) sjunker vilket driver spelare till olicensierade aktörer
• Ingrepp i användarupplevelsen likt insättningsgränser eller som i Sverige förbud mot bonusar leder till att

spelare väljer olicensierade aktörer som kan tillhandahålla dessa tjänster

Vetskapen om dessa två faktorer gör att vi bedömer att skattesatserna kommer att harmoniseras och inte ligga på
orimligt höga nivåer då höga skatter i längden leder till lägre skatteintäkter, lägre missbruksomsorg och mer gråa
och svarta pengar i omlopp.
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Intäktsdynamik och estimat

Speloperatörer följer ett intäktsmönster som påminner om mjukvarubolag eller mobilspelsbolag. Intäkterna kan
förstås enligt nedanstående formel:

Dynamik intäkter och kostnader

Spelöverskottet följer i sin tur en egen intäktsdynamik där det är viktigt att skilja på sportspel och casinospel. Deponin
per kund har varit relativt konstant med undantag för inledningen av 2020 där deponierna toppade p.g.a. covid-19.
Förhålandet mellan deponier och spelöverskott har varit mellan 30-32% under en lägre tid.

En aspekt som kan på verka intjäningen är den s.k spelmarginalen. Inom casinoverksamheten är den relativt konstant
och varierar mellan 3–4%. Sportboken är mer volatil och varierar enligt leverantören Kambi mellan 7–10%.
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Hold och casinomarginal Volatilitet i sportboksmarginalen

Kambi

Vi bedömer att en speloperatör kan växa sin verksamhet på tre olika sätt och att skalbarheten i viss mån är begränsad.
Nedan följer de tre åtgärder genom vilka en operatör normalt växer:

• Ökad marknadsföring: Genom att öka marknadsföringen kan ett spelbolag öka omsättningen. "Share of
voice equals share of revenue" är ett talesätt i branschen. Genom att förvärva kunder enligt ekvationen ovan
kan ett bolag växa snabbt. Detta har dock två nackdelar, varav den första är att eJekten av marknadsföring
tenderar att ha en avtagande nytta. Den andra nackdelen är att kvalitén på marginalkunden tenderar att vara
relativt låg vilket kan sänka retention rate.

• Förbättra retention rate: Vi bedömer detta vara den bästa metoden för en operatör som vill växa. Retention
rate förbättras genom att leverera en bra produkt som slår konkurrenternas dito. Vår uppskattning är att det
är denna aspekt som avgör hur skicklig en operatör är. Både Leo och Kindred har vunnit marknadsandelar
utan att överinvestera i marknadsföring. Man har i stället åstadkommit det genom att leverera en överlägsen
produkt.

• Förvärv: Då speloperatörer har en stark kassagenerering kan förvärv användas för att växa på nya
eller beHntliga marknader. Genom att sedan integrera förvärv på en egenutvecklad plattform kan
kostnadssynergier uppnås.

Nedan följer våra antaganden för deponi per kund och kvartal, retention rate och CAC. Notera att samtliga av dessa
nyckeltal utom deponi/kund ligger relativt nära den historiska trenden. Deponi per kund har dock sjunkit på senare
tid som en följd av ökade regleringar.
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Deponi/kund EUR CAC (customer acqusition cost) EUR

Sammanlagda investeringar i marknadsföring av svenska spelbolag

Tillväxten kommer således att drivas av antalet kunder och retention rate, vilket vi anser vara mer hållbart än att
öka intjäningen per kund. Dessa antaganden presenteras nedan och följer den historiska trenden tämligen väl. För
att illustrera intäktsdynamiken presenterar vi även hur mycket bolaget kommer att investera i marknadsföring
framöver.
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Retention Kundbas

Dynamiken bakom bolagets tillväxt kan sedan sammanfattas via en jämförelse av antalet nya kunder och hur mycket
som investerats i marknadsföring:

Marknadsföring Nya kunder

Kostnader

Den första delen av kostnadsbasen som vi valt att prognostisera är COGS, vilken består av tre olika komponenter:

• Spelskatt: Mängden spelskatt avgörs av vilken marknad bolaget är aktivt på. Vi har antagit följande
intäktsfördelning kommande år vilket i sin tur leder till följande utveckling av spelskatt.
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Geogra4sk fördelning Spelskatt

Vi räknar med att Sverige och Danmark står för ca 2/3 av intäkterna i Norden och UK ca 50% av övriga Europa. I
övriga Europa räknar vi med en spelskatt kring 20%. Vi bedömer att spelskatter som del av omsättning successivt
kommer att stiga framöver då Leo växer på reglerade marknader.

Övriga komponenter i COGS

• Betalnings- och complianceverktyg: Vi bedömer att denna del av COGS kan komma att minska något
framöver då LeoVegas gör stora investeringar i sin plattform. På reglerade marknader sjunker denna
komponent väsentligt då motsvarigheter till Swish kan användas och dyra tredjepartslösningar blir onödiga.
Här har vi räknat med att LeoVegas verktyg Open Banking bidrar till en successiv höjning av bruttomarginalen
med några procentenheter.

• Avgifter till spelleverantörer: Vi antar att denna del förblir relativt konstant framöver givet de ledande
leverantörernas (Kambi och Evolution) starka positioner. På reglerade marknader delar leverantörer och
operatörer i viss mån på skattebördan.

• AGliatekostnader: Vi bedömer att dessa kommer att ligga relativt konstanta framgent.

COGS (EURm)

Utöver COGS har LeoVegas ett antal indirekta kostnader, varav en är personalkostnader. Vi bedömer att dessa
kommer att stiga marginellt kommande år och främst drivs av antalet anställda.
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Personalkostnader och antalet anställda (EURm) % av försäljning

Nästa del i LeoVegas resultaträkning är övriga rörelsekostnader. Vi räknar med att dessa kommer att sjunka något
framöver, från 9% till 8% av omsättningen. Anledningen är ökade skalfördelar framöver.

Övrig Opex (EURm)

Kostnadsbasen ovan gör att EBITDA-marginalen kommer att stiga något kommande år och utvecklas enligt följande:

EBITDA (EURm)

Vi bedömer att lönsamheten främst kan påverkas av tre faktorer:
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• Kortsiktig volatilitet i hold: Storvinster eller skrällar i sport kan kortsiktigt påverka hold vilket i sin tur
sänker spelöverskottet. Vi bedömer dock att hold kommer att cirkulera kring det historiska snittet. Även
stora bonuskampanjer kan påverka hold.

• Geogra4sk mix: Beroende på vilken marknad LeoVegas väljer att marknadsföra sig på kan lönsamheten
påverkas givet spelskatter.

• Marknadsföring: Vi bedömer att kostnaden för marknadsföring kan komma att stiga i samband med t.ex.
stora mästerskap i fotboll, vilket medför en sänking av marginalen.

EBITDA 2022 (X Hold, Y retention rate) EBITDA 2023 (X Hold, Y retention rate)

EBITDA 2022 (X CAC q/q, Y retention rate) EBITDA 2023 (X CAC q/q, Y retention rate)

LeoVegas kommer efter årsskiftet att ha skrivit av vissa förvärvade immateriella tillgångar. Detta gör att EBIT-
marginalen väntas stiga något.

EBIT (EURm)

KassaMöden och vinstutveckling

LeoVegas tillsammans med andra casinooperatörer har en hög cash conversion rate och stabila kassaBöden vilket
syns i grafen nedan och återspeglas i vårt värderingsavsnitt. Vi bedömer att kassaBödet kan påverkas negativt om
bolaget agerar på marknader med begränsade betallösningar.
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Vinst och kassaMödeskonvertering

Vid en jämförelse mellan LeoVegas cash conversion gentemot andra bolag bör två aspekter tas i beaktning vilka gör
den artiHciellt hög:

• Avsättningar till ev. jackpotutbetalningar: När man spelar på vissa spel görs avsättningar för LeoVegas
stora jackpot. Denna extra betalning görs kontant och reserveras för en ev. utbetalning.

• Avsättningar för österrikisk spelskatt: Den juridiska situationen för speloperatörer i Österrike är komplex.
Leo gör här avsättningar för spelskatt.

Justerat för dessa två aspekter kommer cash conversion att ligga i spannet 80–100% vilket är bland det högsta på
Stockholmsbörsen.
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Värdering

Vi har valt att värdera LeoVegas på två sätt, genom en DCF och en relativvärdering. För vår relativvärdering har vi
använt oss av följande peers:

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

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

Rush Street Interactive: En operatör som är aktiv på 11 marknader i USA och Latinamerika. Till skillnad från många
andra amerikanska aktörer opererar man endast online.

Draft Kings: En amerikansk operatör med rötterna i Fantasy Football. Operatören är för närvarande
marknadsledande i många amerikanska delstater.

Penn Gaming: En amerikansk operatör som driver både onlinecasino och fysiska casinon. Bolaget är unikt då man
äger sport- och humorsiten Barstool Sports som är en viktig del i bolagets marknadsföring.

Flutter Entertainment: Bolaget hette tidigare Paddy Power och är aktivt både med fysiska spelbutiker och
onlineverksamhet. Bolaget äger Fanduel, en av de ledande operatörerna på den amerikanska marknaden.

888: Ett av de ledande bolagen inom casino på den kontinentaleuropeiska marknaden samt i UK. Bolaget förvärvade
nyligen William Hills internationella tillgångar av Caesars för ca GBP 2,2bn.

Vi bedömer att aktiemarknaden premierar intäkter ifrån reglerade marknader och i viss mån sportspel, något som
regressionen nedan visar. Vi noterar också att LeoVegas värderas under sin historiska snittvärdering vilket indikerar
att risken på nedsidan torde vara begränsad.
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Peers

PE NTM P/E 2022E (X-axel andel reglerade intäkter)

Baserat på den höga andelen intäkter ifrån reglerade marknader som dessutom kommer att öka kommande 6
månader indikerar relativvärderingen ett pris kring 55 kr, således en uppsida om 50%. På dessa nivåer handlas Leo
till ett P/E-tal om 14x på våra estimat för 2023.
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DCF

Den andra metoden vi använt för att värdera LeoVegas är en traditionell DCF. Nedan följer de antaganden vi har
använt oss av samt slutsatser kring värderingen.

DCF – antaganden och resultat

Liksom diskuterades i avsnittet om estimat har LeoVegas en exceptionellt stark kassagenerering, vilket får genomslag
i vår DCF. Vi bedömer sålunda att en DCF lämpar sig som värderingsmetod för LeoVegas. Vår DCF-analys indikerar
ett värde om ca 65–66 kr.
Vi ser ett motiverat värde på LeoVegas i spannet 59–61 kr vilket indikerar en uppsida om ca 60% i aktien. Vi ser dock
att denna utveckling är driven av ett antal triggers i närtid:

• Bättre momentum i EPS-utvecklingen: Vi bedömer att Leo har påverkas negativt av skiftet i regleringen
av den tyska marknaden de senaste kvartalen. Denna marknad utgör nu endast 4% av totala intäkter, mot
18% under Q2 2020. Jämförelsetalen kommer nu successivt att bli lättare. Detta kan ses i bolagets trading
update där marknader ex. Tyskland växte 23% y/y i juli månad. Dessutom kommer lönsamheten att stiga då
Open Banking-lösningar får genomslag på Ber marknader.

• Hög vinstandel åter till aktieägare: LeoVegas har utöver en hög utdelningsgrad ett återköpsmandat.
Vi bedömer att dessa två kan agera drivkrafter för kursen framöver. Yielden för bolaget är just nu på
rekordnivåer.

• Ökad närvaro på reglerade marknader: Bolag med en hög andel intäkter ifrån reglerade marknader i
allmänhet och USA i synnerhet tenderar att värderas till ett premium av investerarkollektivet. Från Q4 2021
och under 2022 kommer ett antal större marknader likt Tyskland, Kanada och Nederländerna att öppna upp
för licensierade aktörer.
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• Fortsatta förvärv: Om den kraftiga kassagenereringen inte återförs till aktieägarna Hnns det ett tämligen
stort förvärvsutrymme för LeoVegas. Här Hnns tydliga kostnadssynergier då LeoVegas kan konsolidera
förvärvade bolag i sin egenutvecklade plattform. Vi bedömer att Leo letar efter "local champions" snarare
än bolag med en bred global närvaro.

Direktavkastning svenska spelsektorn (%)
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ESG Leovegas

Leovegas är operativa i spelbranschen och specialiserar sig på online gaming. För att ta sitt ansvar i en bransch
som kan påverka kunden negativt Hnns ett nära samarbete med berörda myndigheter i Sverige, Tyskland och Norge.
Utöver det sociala ansvaret Hnns klara miljömål samt direktiv för att undvika diskriminering på arbetsplatsen.

Environment

Företaget har satt upp tydliga mål när det gäller klimatpåverkan och strävar efter att bli klimatneutrala. Bland annat
försöker man på arbetsplatsen att använda återvinningsbara material. I stället för att resa hålls numera möten, till
följd av pandemin, online vilket företaget har sett kraftigt reducerat det ekologiska fotavtrycket. Från och med 2021
kommer företagets hållbarhetsarbete att utvärderas och certiHeras av en tredje part.

Social

Allt arbete ska ske i enlighet med Europakommissionens rekommendationer från 2014 gällande principer för
skydd av konsumenter och ansvarsfullt spelande. För att förhindra negativ kundpåverkan har Leovegas utökat sin
kundkontakt för att kunna detektera ett förändrat spelbeteende. Alla nyanställda är skyldiga att genomföra en
introduktionskurs i ansvarsfullt spelande och bolaget har även bidragit till akademisk forskning inom området.

Governance

För att uppnå sin vision om att bli marknadsledande har Leovegas formulerat tydliga värderingar som ska genomsyra
bolaget. Bland annat eftersträvas en platt företagsstruktur utan hierarkier med större fokus på allas individuella
förmåga och värde oavsett nationalitet och kultur. Styrelsen jobbar aktivt för en eJektiv förvaltning i kombination
med transparens, klarhet och en korrekt aJärsetik. Utöver arbetet med kulturen på företaget sker ett nära samarbete
med berörda spelmyndigheter.
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Ägarbild

Störste ägare i Leovegas sett till både röster och kapital är bolagets VD, Gustaf Hagman, med 7,92%. Näst största ägare
är Avanza Pension med 4,57% och därefter följer styrelseledamot Torsten Söderberg med familj som innehar 4,44%.

Styrelse
I dagsläget består Leovegas styrelse av 6+1 styrelseledamöter.

Per Norman, Styrelseordförande (Äger 70 600 aktier)
Började på Leovegas 2020 och har tidigare varit VD för Mr Green & Co AV, Boxer TV Access AB och Vice VD för
Modern Times Group MTG AB. Per har även suttit i Bertalet bolagsstyrelser, bland annat Mr Green & Co AB.

Anna Frick, Styrelseledamot (äger 3 700 aktier)
Började på Leovegas 2015 och har tidigare varit styrelseledamot i Nordnet AB, Vice VD för Garbergs Reklambyrå
AB, VD för Oakwood Creative AB. Anna är nuvarande styrelseledamot i Cell Impact AB, A3 Allmänna IT- och
telekomaktiebolaget, Fortnox AB, Molly International AB, Frisq Holding AB, Svea Ekonomi AB och Above Agency AB.

Fredrik Rüdén, Styrelseledamot (äger 20 000 aktier)
Började på Leovegas 2019 och har tidigare varit CFO på Teligent AB och Hallvard Leröy AS samt Group Financial
Controller på Investment AB Kinnevik. Övriga uppdrag omfattar en post som styrelseledamot i NetGaming och som
CFO på Cambio Healthcare Systems.

Mathias Hallberg, Styrelseledamot
Började på Leovegas 2020. Farmacie doktor sedan 2005 och docent i farmakologi 2007 vid Uppsala Universitet.
Studierektor 2005 och universitetslektor från 2010. Mathias forskar inom beroende och utsågs 2016 till professor i
molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Hélène Westholm, Styrelseledamot (äger 2 500 aktier)
Började på Leovegas 2020. Hélène har tidigare styrelseerfarenhet från Svenska Spel, Svensk Bilprovning, Svensk
Exportkredit och har många års erfarenhet från projektledning inom Hnansbranschen, bland annat från Nordstjernan
och Erik Pensers Corporate Finance-avledning.

Carl Larsson, Styrelseledamot (äger 10 000 aktier)
Började på Leovegas 2020. Carl är medgrundare till DigitalRoute och har tidigare arbetat med utvecklingsprojekt för
IT-system på banker. Utöver sin roll i Leovegas är Carl styrelseledamot i Strukturinvest Fondkommission AB.

Torsten Söderberg, styrelseledamot (äger 4 533 861 aktier med familj)
Började på Leovegas 2020 och har tidigare varit styrelseordförande i bland annat Cherryföretagen och Stingbet.

Ledning
Gustaf Hagman, VD (äger 8 400 000 aktier med familj)
Började på Leovegas 2011. Innan han var med och grundade bolaget var Gustaf VD för Net Gaming AB samt
grundare och VD för Eurobet Nordic AB. Utöver sitt aktieinnehav innehar Gustaf teckningsoptioner som en del av
ett incitamentsprogram.

Stefan Nelson, CFO (äger 45 000 aktier)
Började på Leovegas 2018 och har en bakgrund i Hnansbranschen, bland annat som director på SEB Corporate
Finance och som aktieanalytiker inom spelsektorn. Utöver sitt aktieinnehav innehar Stefan teckningsoptioner via
ett incitamentsprogram.

Mårten Forste, COO (äger 265 000 aktier)
Började på Leovegas 2020 och har tidigare varit landschef på spelbolaget Expekt och COO på Meetic/Match.com
Europe. Han satt tidigare i Leovegas styrelse. Utöver sitt aktieinnehav innehar Mårten teckningsoptioner i del av
incitamentsprogram.

Mattias Wedar, CPTO (Chief Product and Tech OGcer) (äger 21 200 aktier)
Började på Leovegas 2019 och har många års erfarenhet av digital och teknisk utveckling inom teknikintensiva
brancher. Han är tidigare VD på Mr Green Technology. Utöver sitt aktieinnehav innehar Mattias teckningsoptioner
i del av incitamentsprogram.
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Resultaträkning

KassaMödesanalys
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Balansräkning
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Nyckeltal
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Kvartalsvis data
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veriHerade. 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 Hnansiella 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 Hnansiella 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 klassiHceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiHceras 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 riskklassiHceringen 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 Hnansiellt 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 aJärer. 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 Hnansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn
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