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Quickbit
Omsättningen minskar i fjärde kvartalet
Minskad omsättning i Q4 men bruttomarginalen stärks
Omsättningen i Q4 uppgick till EUR 69 m (83) motsvarande en tillväxt y/y om -17%. Intäkterna var
uteslutande från Quickbit Affiliate och förklaringen till minskningen y/y är en lägre konverteringsgrad samt
lägre aktivitet hos bolagets kunder. Antalet merchants ökade med 8 och var 82 vid kvartalets utgång.
Stark bruttomarginal och produktlansering
Bolaget redovisar en bruttomarginal om 4,3% (3,6%) vilket är en mycket stark siffra som kommer efter
kostnadseffektiviseringar och omförhandlade leverantörsavtal. För helåret 21/22 uppgår bruttomarginalen
3,9% (4,2%). Under kvartalet lanserade Quickbit betalkortet Quickbit Card i Sverige samt Norge.
Återhämtningen kan dröja
Vi justerar våra estimat för att reflektera förväntningar på lägre aktivitet hos bolagets kunder under
H1'22/23e. Vi bedömer i dagsläget att bolaget genom att investera i uppgraderingar kan förbättra
konverteringsgraden, men att den lägre konverteringsgraden tills vidare kommer prägla intäkterna. Vi ser
ett nytt motiverat värde om 4,0 - 4,2 kr per aktie (6,0-6,2).
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Sammanfattning
Omsättningen minskar i fjärde kvartalet

Investment Case
Quickbit tillhandahåller finansiella tjänster för kryptovalutor. Bolaget har stöpt om verksamheten till att
primärt fokusera på Europa, samtidigt som man arbetat aktivt med produktutvecklingen och idag utvecklat
tjänster inom både B2B och B2C. Bolaget har för tillfället ett utbrett nätverk av merchants (handelsplatser)
och planer för fortsatt expansion inom B2C-segmentet av marknaden för betalningslösningar baserade på
kryptovaluta. Genom det breda nätverket finns det förutsättningar att driva kunder till den egna B2Cplattformen och på så vis driva kostnadseffektiv konvertering till nya produktsegment. Vi ser attraktiva
aspekter som hög skalbarhet, brett kundnätverk och en stark underliggande strukturell tillväxt.
Långsiktigt har bolaget som plan att utveckla applikationer inom DeFi, eller decentralized finance,
vilket enkelt definierat omfattar traditionella banktjänster integrerade i en blockchainplattform. Dessa
applikationer är dock än så länge inte inkluderade i bolagets produkterbjudande.
Bolagsprofil
Quickbit tillhandahåller finansiella tjänster för kryptovalutor. Bolaget har historiskt haft sin huvudsakliga
verksamhet i en affiliatetjänst, en B2B-lösning som möjliggjort för handlare att ta betalt via kryptovaluta.
Genom nylanserade produkter riktar Quickbit verksamheten till att erbjuda B2C-lösningar, bl.a. QuickBit
App, för handel av kryptovalutor, och Quickbit Card, som ger användare möjlighet att betala med
kryptovalutor vid kortköp online och i butik. QuickBit Merchant är bolagets plug & play-lösning för ehandlare. Bolaget grundades 2016 och börsintroducerades 2019.
Värdering
Vi värderar Quickbit med en multipelbaserad ansats. Vi baserar värderingen på en framåtblickande EBITmultipel för 2023/24e. Med vår multipelansats värderar vi Quickbit till 12x rörelseresultatet för året 2023/24.
Multipelansatsen indikerar ett värde per aktie om 3,8 kr.
Vi underbygger även värderingen av Quickbit med en DCF-modell för perioden 2022-2030. Vi ser framöver
att bolaget kommer se stark tillväxt i B2C-verksamheten, samtidigt som den är konkurrensutsatt och i
större utsträckning beroende av utvecklingen i de underliggande tillgångarna. Vår DCF-modell använder en
diskonteringsperiod fram till 2030, och en WACC om 14,5% (12,5%), där höjningen kommer från en högre
riskpremie. Den högre riskpremien motiveras av att bolagets B2C-satsning i vår bedömning är beroende
av volatiliteten i den underliggande tillgången, och att den höga volatiliteten under 2022 i underliggande
tillgångar därmed ökar risken.
Vi antar en långsiktig rörelsemarginal om 6% (10%) då vi ser pressade marginaler inom sektorn samtidigt
som konkurrenssituationen gradvis kommer att förstärkas. Vår DCF motiverar ett värde om 4,30 per aktie.
Sammantaget ser vi ett motiverat värde 4,00-4,20 kr per aktie (6,00 - 6,20 kr), där multipelansatsen därmed
är mer tongivande.
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Quickbit Affiliate
Quickbit Affiliate är en B2B-tjänst som ger e-handlare möjligheten att erbjuda betalning med kryptovaluta. Aktörer
som erbjuder betalning via kryptovalutor kan via Quickbits lösningar underlätta för kunden att genomföra
transaktionen. En kund kan hänvisas till Quickbit för inköp av kryptovalutor som sedan nyttjas på aktörens hemsida.
Transaktioner genom Quickbits lösning medför kortare utbetalningstid för e-handlare, inga inlösenkostnader och
låga bedrägeririsker. Kunderna är aktörer inom igaming.
Quickbit Merchant
Quickbit Merchant är Quickbits lösning som möjliggör för e-handlare att ta betalt och betala ut i krypto-till-kryptotransaktioner. Tillsammans med Quickbit Affiliate utgör Quickbit Merchant bolagets B2B-erbjudande. Applikationen
medför bl.a. att e-handlare inte exponeras mot valutarisk, då e-handlaren tar emot betalningen i kryptovalutor, och
därmed inte kräver en växlingsprocess.
Quickbit Card, Quickbit App och övriga B2C
Quickbits app är en B2C-lösning som möjliggör för användaren att göra transaktioner i kryptovalutor. QuickBit App
lanserades i Sverige under 2021 och i slutet av 2021 lanserades även appen i Norge. Appen stödjer användning av
bitcoin, litecoin, bitcoin cash, ethereum, cardano, chainlink och polkadot. Quickbit Card lanserades i Sverige under
Q3'21/22, och i Q4'21/22 lanserades Quickbit Card i Sverige samt Norge. Quickbit har som strategiskt fokus att driva
användare till B2C-verksamheten från Quickbit Affiliate, och därmed minska kostnaden för kundförvärv.
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Kvartalet i detalj
Nettoomsättningen för Q4 21/22 uppgick till EUR 69,3 m (83,1) motsvarande en tillväxt om -17% y/y. Tillväxten är en
effekt av lägre konverteringsgrad inom Quickbit Affiliate och dels på lägre aktivitet hos bolagets kunder (merchants).
Intäkterna underskred våra estimat om EUR 96 m, där avvikelsen främst förklaras av lägre omsättning per merchant.
Bolaget fortsätter att addera nya kunder i linje med förväntningar, men omsättningen blir mindre drivet av lägre
konverteringsgrad samt lägre aktivitet hos kunder. Vi bedömer att Quickbit kan förbättra konverteringsgraden men
att lägre aktivitet hos bolagets kunder kommer prägla 2022/23.
Vi ser positivt på Quickbits starka bruttomarginal i kvartalet som uppgick till 4,3% (3,6%) drivet av bl.a.
kostnadseffektiviseringar genom omförhandlade kundavtal. För helåret uppgick bruttomarginalen till 3,9% (4,2%).
Rörelseresultatet i Q4 uppgick till EUR -0,5 m (-0,3). För helåret uppgick rörelseresultatet till EUR -0,9m (1,6).
Estimatförändringar: Reducerad aktivitet kan ha effekter på B2B
Nedan sammanfattas våra estimatförändringar. Vi bedömer att intäkterna i 2022/23 kommer att påverkas av lägre
aktivitet hos kunder samtidigt som vi bedömer att konverteringsgraden och intäkterna gradvis kommer att återhämta
sig under 2022/23. Vi justerar därmed ned intäkterna från Affiliate-verksamheten, vilket i våra estimat är en
dominerande del av bolagets totala intäkter för 2022/23. Rörelseresultatet påverkas av att bolagets kostnadsstruktur
där en stor andel fasta kostnader slår mot rörelseresultatet.
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Värdering
Nedan sammanfattas våra värderingsantagande för DCF-modellen samt våra antaganden för multipelvärderingen.
Vår DCF-modell använder en diskonteringsperiod fram till 2030, och en WACC om 14,5 % (12,5%).
Diskonteringsräntan ökar givet en högre riskpremie. Vi ser en högre risk givet att B2C-lanseringen fortsatt ligger i
framtiden, och är förenad med större risk givet den ökade underliggande volatiliteten i kryptotillgångar.
Vi antar en långsiktig rörelsemarginal om 6% (10%) då vi ser pressade marginaler inom sektorn samtidigt som
konkurrenssituationen gradvis kommer att förstärkas. Våra justeringar av tillväxtestimaten till 2024/25 påverkar
tillväxten i hela prognosperioden. Vår DCF indikerar ett motiverat värde om 4,3 kr per aktie.

Nedan sammanfattas hur värderingen är känslig för antaganden kring tillväxt bortom prognosfönstret,
diskonteringsränta och långsiktig lönsamhet.

Nedan sammanfattas våra antaganden för relativvärderingen. Vi antar att Quickbit ska ha en viss rabatt relativt
sektorbolag. Tillväxtprofilerna påminner om varandra för sektorbolagen, men peerbolag har förhållandevis högre
marginaler för 2023. Vi applicerar en målmultipel om 12x rörelseresultatet för 2023/24e, se sammanställning nedan.
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Relativvärderingen indikerar ett värde om 3,8 kr per aktie. Sammantaget ser vi ett motiverat värde om 4,0 - 4,20
per aktie.
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat
bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i
Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras.
Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden
Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.
Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.
Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassificeringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken
Allmänt
Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas affärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

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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