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VO2 Cap Holding 
 

En kvalitetsförvärvare inom media och tech 
 

 

En förvärvare av högkvalitativa bolag inom media och tech 
 

Vi inleder bevakning av VO2 Holding, ett holdingbolag med en portfölj av svenska bolag inom media och tech. 

Bolagets affärsidé går ut på att investera i, äga, och assistera bolag inom den europeiska medie- och techsektorn. 

Portföljen består idag av 6 bolag med goda positioner inom starka tillväxtsegment. Bolagen har dessutom 

framstående positioner inom sina branschnischer, och stark historik av tillväxt och lönsamhet. 
 

Synergier hjälper portföljbolag accelerera 
 

VO2s dotterbolag har exponering mot flera attraktiva delsegment inom medie- och techbranschen. Vi bedömer att 

dotterbolagen besitter hög kompetens, framstående teknik och har god historik av tillväxt och lönsamhet. Genom 

att inkluderas i VO2-koncernen kan bolagen nyttja synergier såsom tillgång till marknadsledande tekniker och 

plattformar, marknadskompetens, kommersiell paketering eller förstärkta säljstyrkor. VO2s förvärvsresa kommer enligt 

vår bedömning fortsätta, och addera till en underliggande god organisk tillväxt.  
 

Attraktiv värdering 
 

Vi bedömer att värderingen idag inte fullt reflekterar dotterbolagens position i marknaden, samt starka historik. Vi 

bedömer att dotterbolagen inom VO2-koncernen har starka långsiktiga tillväxtförutsättningar, och kommer fortsätta 

sin förvärvsresa och skapa en stor portfölj av framstående bolag inom media och tech. Vi värderar VO2 med en 

multipelansats som kompletteras med en DCF-modell. Vi ser ett motiverat värde om 8,00–8,50 kr.  

 

     

Estimatändring 

 23e  24e  25e  

Totala intäkter 0,0% 0,0% 0,0% 

EBITDA, just. 0,0% 0,0% 0,0% 

EPS, just. 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Kommande händelser 

Q1 - rapport 05 maj 2023 

Q2 - rapport 28 juli 2023 

 

Bolagsfakta (mkr) 

Antal aktier 52 

Börsvärde 335 

Nettoskuld 93 

EV 428 

Free float 81% 

Daglig handelsvolym, snitt 23k 

Bloomberg Ticker VO2:SS 

 

Analytiker 

Hjalmar Jernstrom 

hjalmar.jernstrom@penser.se 
 

 Prognos (mkr) 

 2022  2023  2024  2025  

Totala intäkter 468 568 634 691 

Tillväxt 60% 22% 12% 9% 

EBITDA, just. 28 40 52 78 

EBIT, just. -9 22 35 63 

EPS, just. -0,3 0,3 0,5 0,9 

EPS-tillväxt, just. N.m. N.m. 71% 87% 

EK/aktie 4,0 4,3 4,8 5,7 

Utdelning per aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 

EBIT-marginal 3,9% 3,8% 5,5% 9,2% 

ROE, just. Neg. 7,1% 11,0% 17,8% 

ROCE, just. Neg. 8,1% 12,5% 20,6% 

EV/Sales 0,8x 0,8x 0,7x 0,6x 

EV/EBITDA 14,1x 10,7x 8,3x 5,5x 

EV/EBIT - 19,9x 12,3x 6,8x 

P/E, just. - 22,3x 13,0x 7,0x 

P/EK 1,5x 1,5x 1,4x 1,1x 

FCF yield - 13% 14% 20% 

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

 

 Värde och risk 

Motiverat värde 8,0 - 8,5 kr 

Aktiekurs 7,2 kr 

Risknivå Medium 

 

Kursutveckling 12 mån 
 

 

 

Intressekonflikter 

 Yes No 

Likviditetsgarant   ✓ 

Certified adviser   ✓ 

Transaktioner 12m   ✓ 
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Investment case 

VO2 Cap Holding (VO2) är ett svenskt holdingbolag som investerar i bolag inom medie- och techindustrin. Bolagets strategi går ut 

på att förvärva och konsolidera europeiska medie- och tech-bolag med starka finansiella profiler, nischade segmentsexponeringar 
och starka historiska utvecklingar. Genom konsolideringen tillför VO2 finansiell styrka, kompetens och synergier, vilket bidrar till 

att hjälpa portföljbolagen accelerera sin utveckling. Vi har noterat ett antal attraktiva aspekter som relaterar till bolag, värdering, 

strategi och finansiell ställning.  

• Portföljbolagen har starka marknadspositioner, och ofta stark finansiell historik med organisk tillväxt som över lång tid 

överträffat marknadstillväxten. Bolagen har dessutom starka finansiella profiler med goda marginaler.  

• Portföljbolagen har exponering mot flera branschomfattande globala trender, såsom den växande dominansen för digitala 
medieköp, den starka tillväxten för programmatiskt förmedlade annonsutrymmen, samt attraktiva tillväxtsegment som 
DOOH-annonsering.  

• Portföljbolagen nyttjar lukrativa synergier från övriga bolag inom VO2-koncernen. Synergier omfattar exempelvis tillgång 

till marknadsledande tekniker och plattformar, marknadskompetens, kommersiell paketering eller förstärkta säljstyrkor.  

• AdTech-industrin och mediemarknaden har historiskt präglats av snabba teknologiska och trendmässiga skiften, vilka har 
accelererat under pandemin när konsumenter kraftigt förändrat sin mediekonsumtion. Vi bedömer att mindre bolag 

inom AdTech och media kan agera snabbfotat för att kapitalisera på teknologiska skiften i branschen och 

beteendemässiga omställningar hos slutkonsumenten. Det gör att VO2 kan konkurrera inom en bransch där stora 
internationella aktörer har starka positioner.  

• En mediemarknad i stark förändring innebär även att publicister efterfrågar strategisk rådgivning, samtidigt som det kan 
uppstå behov att skräddarsy utformningen av mediedistribution, exempelvis via en kombination av displayannonsering 

och mer nischade format såsom DOOH-annonsering. Detta gör att VO2 kan tillhandahålla ett erbjudande som gör att 
kunder inte behöver vända sig till flera olika aktörer för att genomdriva sin mediestrategi.  

• Ledning och styrelse i VO2 samt respektive dotterbolag har enligt vår bedömning en mycket god erfarenhet av den 
komplicerade digitala värdekedjan inom media, och kombinerar en djup branschkunskap med god affärsmässig och 
teknisk kunskap. Detta skapar en attraktiv kombination som lägger grund för fortsatt tillväxt för VO2.  
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Accelererad tillväxt genom synergier 

 
V02 förvärvar högkvalitativa medie- och techbolag med starkt produkterbjudande och som har en historik av tillväxt och lönsamhet. 
En central komponent inom förvärvsstrategin är att nyttja synergierna med andra portföljbolag, vilket typiskt sett skapar 
förutsättningar för bolag att kraftig accelerera en redan god tillväxt. Strategiskt fokuserar VO2 på hela den horisontella värdekedjan 
av annonstransaktionen. Den ökade komplexiteten i värdekedjan för annonshandel skapar nya produkter, gör värdekedjan svårare 
att navigera och skapar behov av en partner som kan bistå med teknisk och operationell assistans. Genom att addera bolag inom 
den horisontella värdekedjan, befäster VO2 sin position som en värdeskapande partner för både sälj- och köpsidan.  
 
Genom kompetens som relaterar till t.ex. teknik- eller plattformstillgång, marknadskompetens eller förstärkta säljstyrkor kan VO2 
därmed hjälpa bolagen som adderas i portföljen att accelerera en redan god tillväxt. Tydliga exempel inkluderar tekniktillgång för 
Leeads och AdProfit, som fått tillgång till en supply-side-plattform via portföljbolaget Netric. Ett ytterligare exempel är Livewrappeds 
kraftigt förstärkta försäljningsplattform, där header bidding-tekniken medför fördelar för kunder inom andra bolag i VO2-koncernen, 
samtidigt som VO2 får en högre intjäning. Nedan sammanfattas hur VO2s sex portföljbolag förhåller sig till varandra relaterat till 
synergier. 

 

Figur 1: Portfölj och synergier 

 
Källa: VO2 
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Bolagsbeskrivning 

VO2 investerar i, äger och utvecklar bolag inom den nordiska medie- och techbranschen. Bolaget har en historik av stark 
tillväxt, drivet av organisk tillväxt i dotterbolagen, samt kontinuerliga förvärv av nya dotterbolag. Idag äger VO2 bolagen: 
Leeads, Netric Sales, AdProfit, Livewrapped, Borg Owilli och Zalster, där majoriteten är helägda. VO2 grundades 2021 och 
bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. VD är Bodil Ericsson Torp, och Douglas Roos är styrelseordförande. 

VO2s affärsmodell går ut på att identifiera, investera i och äga attraktiva bolag inom mediebranschen. VO2 bistår med 
kompetens och kapital samtidigt som bolaget arbetar aktivt med att identifiera synergier mellan dotterbolagen. Synergier 
omfattar exempelvis tillgång till teknik för tilläggsförsäljning, eller förstärkt tillväxttakt genom bredare säljstyrka. Synergier 
omfattar även faktorer som exempelvis kompetens eller expanderade nätverk. VO2 har som finansiellt mål att senast 2024 
omsätta minst 1 mdkr. Utöver detta ska EBITDA uppgå till lägst 8 % för helåret 2024.  

VO2 redovisar sina intäkter inom Display, (D)OOH, Header Bidding och Display (Övrigt). Display omfattar försäljning av 
annonsytor via hemsidor och andra digitala kanaler. (D)OOH omfattar annonsytor i utomhusmiljö och omfattar både analoga 
annonser (OOH) och digitala utomhusannonser (DOOH). Header Bidding är intäkter via Livewrappeds teknikplattform för 
Header Bidding, en teknologi inom den programmatiska transaktionen som möjliggör för publicister att jämföra bud från flera 
kunder samtidigt. Agency är försäljning av content marketing och distribution av innehåll. Nedan syns exempel för Agency 
respektive DOOH. 

Figur 2: Referenscase Borg Owilli  Figur 3: DOOH-skärm (Leeads) 

 

 

 

Källa: Borg Owilli  Källa: Leeads 

 

Diagram 1: Intäktsfördelning (tkr)  Diagram 2: EBITDA (tkr) 

 

 

 
Källa: VO2  Källa: VO2 
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Bolaget i grafer 

Diagram 3: Intäkter 2021-2022  Diagram 4: EBITDA 2021-2022 

 

 

 
Källa: Bolagsrapporter  Källa: Bolagsrapporter 

Diagram 5: Intäkter och just. EBITDA 2021-2022  Diagram 6: Kursutveckling & EPS 

 

 

 
Källa: Bolagsrapporter  Källa: Factset 

 

Diagram 7: Omsättningsestimat 2023-2025 (tkr)  Diagram 8: Lönsamhetsestimat 2023-2025 (tkr) 

 

 

 
Källa: EPB  Källa: EPB 
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Introduktion 

VO2 Cap Holding (VO2) investerar i, äger och utvecklar bolag inom den europeiska mediebranschen. Bolaget har en historik av 
stark tillväxt, drivet av organisk tillväxt i dotterbolagen, samt kontinuerliga förvärv av nya dotterbolag. Idag äger VO2 dotterbolagen 
Leeads, Netric Sales, AdProfit, Livewrapped, Borg Owilli och dessutom ett ägande om 25% i Zalster. Utöver Zalster är samtliga bolag 

helägda. VO2 grundades 2021 och bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.  

VO2 har en affärsmodell som går ut på att identifiera, investera, utveckla och äga attraktiva bolag inom den europeiska 
mediebranschen. VO2 bistår med kompetens och, om behov finns, kapital samtidigt som bolaget arbetar aktivt med att identifiera 
synergier mellan dotterbolagen. Synergier omfattar exempelvis tillgång till teknik som tillhandahålls av andra bolag i koncernen, 
eller förstärkt tillväxttakt genom sampaketering och breddat produktutbud till kund. Utöver det kan VO2 assistera med aspekter 
som relaterar till regelefterlevnad, kompetensutveckling eller rådgivning. VO2 har som finansiella mål att senast 2024 omsätta 

minst 1 mdkr, med EBITDA-marginal om lägst 8 % för helåret.  

VO2 grundades 2021 med ambitionen att skapa exponering mot alla delar inom den mycket komplicerade digitala värdekedjan. 
Endast genom att göra detta, kan bolaget uppnå sin viktigaste strategi - de så kallade intäktssynergierna. I februari 2021 förvärvades 
Leeads, ett säljbolag för publicister med ledande marknadsposition och fokus inom bl.a. display-, OOH- och DOOH annonsering. 
Samma månad förvärvades Netric Sales, som historiskt varit nordisk representant för en marknadsledande sell side-plattform, och 
som sedan inledningen av 2023 har ett samarbete med plattformen Index Exchange. Under 2021 meddelade svenska Curando 

Nordic det omvända förvärvet av VO2, vilket gav VO2 möjligheten att ta sig till börsen. I november 2021 förvärvade VO2 ytterligare 
ett portföljbolag, när man adderade AdProfit. AdProfit är ett säljbolag med huvudsakligt fokus på premiumpublicister med 
inriktning mot vertikaler inom finans och privatekonomi.  

I april 2022 förvärvades Livewrapped. Livewrappeds egenutvecklade tech erbjuder en så kallad header bidding wrapper åt 
publicister och har historik av hög tillväxt. I september samma år förvärvade VO2 Zalster, vars egenutvecklade plattform fokuserar 
på optimering av annonsköp via sociala medier, främst Facebook, Instagram och Tiktok. I november 2022 förvärvades Borg Owilli, 
en svensk content marketing-byrå med fokus på produktion och distribution inom B2B, B2C samt mot offentlig verksamhet.  

 

Figur 4: Tidslinje förvärvade bolag och omsättning 2021 – 2022 

 
Källa: VO2 
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Affärsmodell 

VO2s affärsmodell går ut på att identifiera, investera och äga attraktiva bolag inom mediebranschen. VO2 bistår med kompetens 
och, om det är nödvändigt, kapital samtidigt som bolaget arbetar aktivt med att identifiera synergier mellan dotterbolagen. 
Synergier omfattar exempelvis tillgång till teknik för tilläggsförsäljning, eller förstärkt tillväxttakt genom bredare säljstyrka. 

Synergier omfattar även faktorer som exempelvis kompetens eller expanderade nätverk.  

Förvärvsstrategi  

Förvärv är en central aspekt för måluppfyllnaden för omsättning 2024. VO2 förvärvar bolag inom media & marknadsföring 
tillsammans med kringliggande teknologier. Affärsmodellen ska vara skalbar, och det ska optimalt finnas tydliga synergier med 

övriga portföljbolag. Synergierna inkluderar till exempel tillgång till befintlig teknik inom koncernen, eller tillgång till kompetens, 
som tex kommersialisering och försäljning. Den finansiella profilen för ett typiskt förvärv är omsättning om 40 – 200 mkr, med en 
EBITDA-marginal om minst 8%. Ett förvärvat bolag har typiskt 3 års tillväxt, 2 års lönsamhet och är kassaflödespositivt.  

Vid förvärv betalas typiskt 50% av köpeskillingen vid transaktionstillfället, och av dessa 50% är typiskt hälften kontant och 
resterande del aktier i VO2. VO2 kan med sin långa erfarenhet och breda kompetens förse förvärvade bolag bl.a. med rådgivning 

och konsultation, möjlighet till accelererande expansion via samarbeten med andra portföljbolag. Utöver detta har ägarbolaget 
finansiella muskler samtidigt som den noterade miljön passar bra för att skapa incitamentsprogram för dotterbolagen.  

 

Tabell 1: Förvärv, tillträden och övrig info 

Bolag Investering Ägarandel   Tilläggsköpeskillingar/villkor per Q4’22 Belopp (odisk.) 

Leeads   Februari 2021 100%               

Netric   Februari 2021 100%               

AdProfit   November 2021 100%   Earn-out 2 baserad på EBITDA för 0 - 18 mkr 

          2022-06-30 t.om. 2023-06-30   

Livewrapped   April 2022 100%   Earn-out baserad på omsättning, 0 - 40 mkr 

          EBITDA, EBITDA-marginal för åren 2023–2025   

Zalster   September 2022 25%   Option att förvärva resterande 75%   

          inom 30 månader från 2022-09-14 för 45 mkr   

Borg Owilli   Oktober 2022 100%   Earn-out baserad på EBIT-utveckling         0 - 45 mkr 

          2023, 2024 och 2025           
 

Källa: Bolagsrapporter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

VO2 Cap Holding – 24 mars 2023 8 Erik Penser Bank 
 

Introduktion till marknadsföring 

Marknadsföringskanaler 

I Sverige har marknadsföringskanalerna blivit fler i takt med att man konsumerar mer digitalt innehåll, vilket ökat antalet digitala 
kanaler som används för att förmedla marknadsföring. Kanalerna kan sammanfattas som att inkludera TV (linjär och On-demand), 

Audio (exempelvis Radio och Poddar), Tryckta medier (exempelvis papperstidningar), Utomhusreklam (OOH och DOOH), Alternativ 
media (otraditionella eller alternativa OOH-produkter), Digital marknadsföring (exempelvis webbplatser, sociala medier, 
bloggplattformar, appar, sökmotorer), samt övriga (In-store, telefon, biografer, event, gaming, IoT, direktmarknadsföring). 
Kanalerna sammanfattas nedan.  

 

Tabell 2: Marknadsföringskanaler 

 

Kanaler Exempel 

TV Linjär, On-demand 

Audio Radio, Poddar 

Tryckta medier Papperstidningar 

Utomhusreklam OOH, DOOH 

Alternativ media Otraditionella eller alternativa OOH-produkter 

Digital marknadsföring Webbplatser, Sociala medier, Bloggar, Appar, Sökmotorer 

Övriga In-store, telefon, biografer, event, gaming, IoT, direktmarknadsföring 

Källa: EPB 

Marknadsföringsmetoder 

Marknadsföringsinsatser utformas med hänsyn till mottagare och avsikter från köparen av kampanjen. Olika slags 

marknadsföringsmetoder inkluderar Annonser med generella budskap (till skillnad från personaliserad media), Content marketing 

(strategiskt utformat innehåll med redaktionell utformning, vilket omfattar exempelvis Branded content och Native advertising), 
Reklamfilmer, Influencer marketing (influencers förmedlar budskap via sociala medier), Produktplacering och Displayannonsering.  
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Introduktion till programmatisk handel 

Programmatisk handel är den övergripande termen för den automatiserade processen att handla och digitala annonser på 
exempelvis webbplatser eller mobilapplikationer. Processen kan jämföras med en traditionell börshandel av digitala annonser där 

utbudet och efterfrågan möts. Transaktionerna sker helt automatiserat i realtid. Programmatisk handel möjliggör för en annonsör 
att välja vilka visningar (impressions) som man vill betala för, utifrån vad som erbjuds från olika publicister. Detta ger annonsörer 
större möjlighet att nå relevanta mottagare, i stället för att publicisten på egen hand distribuerar annonser. En publicist kan 
samtidigt öka avkastningen på sina annonsytor, genom att konkurrensutsätta ytorna.  

Programmatisk handel av annonsutrymmen har växt kraftigt under en tid, och medför flera fördelar i relation till de traditionella 

metoderna för att köpa och sälja annonsutrymmen. Nedan sammanfattas hur omsättning via programmatisk handel, samt 
programmatisk handel som andel av total försäljning, utvecklats i Sverige.  

 

Diagram 9: SE: Programmatisk omsättning (mkr)  Diagram 10: Fördelning av försäljning (display, %) 

 

 

 
Källa: Programmatisk Handel 2020–2023 (IRM, IAB Sverige)  Källa: Programmatisk Handel 2020–2023 (IRM, IAB Sverige) 

I teorin medför programmatiska transaktioner en mer effektiv prissättning av digitala annonsytor, och medför smidigare 

transaktioner i förhållande till den traditionella metoden för handel av annonsplatser. En annonsör får utökad kontroll över 
spridningen och mottagaren av annonserna, samtidigt som publicister inte behöver riskera osålda utrymmen. En annan fördel är 
att räckvidden för en annonsör i teorin blir bättre, eftersom innehåll kan förmedlas till en bred samling publicister i stället för en 
enstaka. Utöver detta är handeln inte bunden till en särskild kanal – annonser kan förmedlas till display, mobil, online video eller 

connected TV, vilket skapar möjligheten för en annonsör att interagera med en konsument i olika faser av ett köpbeslut. 
Avslutningsvis har programmatisk handel i teorin en bättre avkastning, i termer av bättre avkastning för pengar investerade i en 
annonskampanj.  

Programmatisk handel involverar flera aktörer i ett ekosystem med flera relaterade koncept. Nedan förklaras grunden av det 
som är programmatisk handel. Konsumtionen av media har genomgått omfattande skiften bara de senaste 10 åren. Det ändrade 
konsumtionsmönstret har skapat attraktiva möjligheter för annonsörer att nå konsumenter via nya kanaler och med mer 
precision än tidigare.  

Den digitala transaktionen  

Processen för att ansluta köpare och säljare av marknadsföring har blivit mer komplex, i takt med att marknaden blivit mer digital 
och mer anpassad för specifika mottagare. En enkel distinktion i marknaden är den mellan köpsidan, säljsidan, annonsbörser och 
aktörer inom data och datahantering. Nedan sammanfattas hur ekosystemet ser ut.  
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Figur 5: Ekosystemet av digital media 

 
Källa: VO2 

Säljsidan av transaktionen utgörs av publicister som tillhandahåller digitalt innehåll som finansieras med bland annat annonsytor. 
I Sverige tillhör Schibsted och Bonnier stora publicister sett till intäkter, och äger flera av de största kvälls- och dagstidningarna. 

Även Facebook, Instagram, Google och TikTok utgör publicister med betydande delar av den totala marknaden för 
medieinvesteringar.  

Köpsidan av den digitala annonstransaktionen utgörs av annonsörer och mediebyråer. Annonsörer köper utrymme av publicister 
för att förmedla budskap och driva försäljning av egna produkter. Köpsidan av annonsutrymme har historiskt haft stor nytta av 
olika slags data gällande köpbeteende och preferenser, vilket man utnyttjat för att optimera det annonsutrymme man köper hos 
publicister.  

Delarna av transaktionskedjan  

Köpsidan i transaktionsprocessen utgörs av annonsörer som vill förmedla budskap via annonsutrymmen. Köpsidan nyttjar en 
plattform (DSP, demand side platform) för att lansera kampanjer via flera källor samtidigt. En DSP möjliggör för köpare att utforma 
en kampanj utifrån preferenser som exempelvis relaterar till demografi eller köpbeteende. Via en DSP kan en medieköpare välja 
att köpa visningar att köpa visningar (ofta kallade impressions) baserat på kunskap om slutkonsumenten, som exempelvis 

tillhandahålls via en IP-adress eller ett unikt ID. En DSP möjliggör för tydliga insikter i precision samt ökad lönsamhet för specifika 
köp.  

Motsvarande plattform för säljsidan kallas SSP (supply side platform) och används för att hantera och distribuera annonsytor. 
Genom att impressions säljs individuellt, kan publicister optimera avkastningen för sitt annonsutrymme. En SSP ger också säljaren 
en tydlig överblick över avkastning, tillgång till annonsutrymme och andra aspekter såsom fill rates (försäljning i relation till 
tillgängligt utrymme). Stora aktörer som tillhandahåller SSP:er inkluderar Magnite, PubMatic och Index Exchange. VO2s 

portföljbolag Netric har tidigare haft ett avtal med Magnite, men sedan 2023 samarbetar bolaget med Index Exchange.  

Annonsbörser  

Annonsbörserna utgör anslutningen mellan köp- och säljsidan. En annonsbörs (ofta kallad ad exchange) ansluter köpare av digitala 
annonsytor med publicister med tillgängligt utrymme. Transaktionsprocessen är automatiserad, utförs i realtid (RTB, real time 
bidding) och är ett alternativ till direkta uppgörelser mellan köp- och säljsidan av medietransaktionen. En annonsbörs kan vara 

öppen och möjliggöra för alla medieköpare att delta. En börs kan även vara stängd (ofta kallad PMP, private market place) vilket 
ger publicisten mer kontroll över annonslagret. Till stora globala börser hör Google Ad Exchange (AdX), OpenX, Magnite och 
Pubmatic.  

Inom transaktionsledet förekommer även annonsnätverk (ofta kallade ad networks) som fyller en annan funktion i att försörja 
medieköpare med annonsutrymme. Ett annonsnätverk utgör en mellanhand mellan köpare och säljare genom att t.ex köpa upp 
lager av tillgängligt annonsutrymme, och paketera om utrymmet för att tillhandahålla köpare annonsutrymme anpassat efter 
specifika preferenser gällande aspekter såsom demografi, prissättning eller kundbeteende. Stora annonsnätverk inkluderar Google 

AdSense, Facebook Audience Network och Apple Advertising. Nedan sammanfattas kedjan och positionen för annonsbörs samt 
nätverk. 
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Figur 6: Annonsnätverk och annonsbörser 

 
Källa: EPB 

Majoriteten av programmatiska transaktioner sker via realtidsbudgivning (RTB, eng. real time bidding). RTB utgör alternativen till 
exempelvis programmatic direct (som typiskt omfattar fastprisstruktur) eller private exchange-köp (PMP, private marketplace 
purchase). Realtidsbudgivning är centralt i processen för att automatisera transaktioner för annonsytor. Metoden möjliggör mer 

preciserad och snabbare målgruppsinriktning.  

DMP  

En DMP (data management platform) samlar och organiserar första-, andra-, och tredjepartsdata från källor online, offline och via 
mobila enheter. En DMP kan användas av både köp- och säljsidan av digitala transaktioner för att skapa grupper av kundprofiler 

för att driva mer mottagaranpassad marknadsföring. Utökad precision gynnas båda sidor i transaktionen, då säljsidan får mer betalt 
för sitt annonsutrymme, och köpsidan kan hitta mer relevanta mottagare av sina annonser.  

Header Bidding 

Header Bidding (också kallat pre-bidding) är en teknologi inom den programmatiska transaktionen som möjliggör för publicister 
att jämföra bud från flera kunder samtidigt. Via tekniken kan publicister erbjuda sitt annonsutrymme samtidigt till flera intressenter 

(exempelvis SSP:er, annonsnätverk eller börser). Den annons som är förenad med högst CPM (Cost per mille) väljs därefter ut för 
att konkurrensutsättas mot andra intressenter.  

Den traditionella vattenfallsstrukturen för annonsförsäljning innebär att en publicist skickar en förfrågan till exempelvis en server. 
Om en aktör inte lyckas fylla annonsutrymmet går förfrågan längre ned i ledet i ett försök att fylla det tillgängliga utrymmet. 
Vattenfallstekniken medför flera begränsningar för publicister. Ett exempel är avkastningsrisken. Urvalsmetodiken för att välja 
partner baseras på genomsnittlig historisk avkastning, vilket är ett dåligt antagande kring framtida avkastning hos partnern, 

eftersom den baseras på antaganden kring värdet av en specifik visning (impression).  

VO2 Cap Holding – 06 februari 2023 20 Erik Penser Bank  
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Figur 7: Header bidding och traditionell vattenfallsbudgivning 

 
Källa: Brid 
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Datatillgång, förordningar och tredjepartscookies 

En ökad medvetenhet bland konsumenter samt ökat fokus på integritet kring användardata har drivit utvecklingen av olika typer 
av regulatoriska regelverk och förändringar inom mediesektorn. Detta har väckt frågor relaterade till integritet och 
dataanvändning, vilket påverkar alla bolag i sektorn. Nedan sammanfattas första-, andra- och tredjepartsdata.  

  

Tabell 3: Olika typer av användardata 

 
Källa: Salesforce 

Förstahandsdata samlas in via exempelvis websidor, appar eller CRM-system. Tredjepartsdata är i stället insamlad av en 

aggregator, och förmedlas normalt vidare via en DSP eller en DMP via ett programmatiskt förfarande. När tredjepartsdata används 
av mediebolag är avsikten att utforma personligt anpassade annonskampanjer, eftersom kunskap om konsumenter inverkar hur 

köpare av annonsplatser distribuerar sina köp. Regelverk som GDPR innebär att bolag måste vara transparenta kring 
dataanvändning, och få godkännande från konsumenter kring insamlandet av personliga data.  

Cookies eller kakor kallas de textfiler som länge varit det huvudsakliga verktyget för att samla och lagra användardata gällande 

konsumenter. En cookie installeras i webbläsaren och förser ägaren av filen med data kring exempelvis konvertering, preferenser, 
och köpbeteenden. Sedan en tid tillbaka har dock mediesektorn börjat anpassa sig till en marknad utan cookies, i takt med att 

exempelvis Apple och Firefox möjliggjort för användare att förbjuda webbläsare att spåra användardata, samtidigt som Google på 

sikt förväntas göra samma sak.  

Detta medför att tredjepartsdata gradvis kommer att försvinna, vilket kommer att påverka bolag inom sektorn. Detta skifte har 

medfört att förstapartsdata ökat i värde, och är en viktig tillgång för medieföretag för att driva utformandet av medietransaktioner. 

Genom att samla in förstapartsdata från exempelvis publicister, kan säljbolag använda data kring kundbeteende och intressen, 
vilket skapar möjligheter för att etablera mer mottagaranpassade annonser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tredjepartsdata Någon annans förstapartsdata insamlad utan direktrelation med kunden

Data Exempel

Förstapartsdata Demografi, webhistorik, köphistorik, intressen

Andrapartsdata Någon annans förstapartsdata med tillgång via överenskommelser (ex. partnerskap)
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Marknadsbeskrivning: Introduktion 

Detta segment beskriver marknaden för medieinvesteringar, med huvudsakligt fokus på den svenska och nordiska marknaden. 

Våra huvudsakliga slutsatser som vi belyser i detta segment är:  

• Medieinvesteringar korrelerar starkt med den ekonomiska utvecklingen (BNP) både i det korta och långa perspektivet.  

• Digitala annonseringskanaler kommer sannolikt fortsätta ta marknadsandelar av analoga kanaler, vilket skapar 
förutsättningar för digitala medier att växa även i ett utmanande makroekonomiskt läge.  

• Programmatisk handel har nyligen blivit den dominerande försäljningsmetoden och vi bedömer att den dominerande 
positionen kommer att bestå.  

• Snabba tekniska skiften och volatil tillväxt skapar enligt vår bedömning goda möjligheter för mindre aktörer att uppvisa 
avsevärt högre tillväxt än stora aktörer inom mediebranschen, genom att snabbare ställa om sitt erbjudande och 
möjlighet att anpassa produktutbudet.  

Under de senaste åren har marknaden för digitala medier genomgått stora förändringar. Ett stort skifte är den tekniska 
utvecklingen inom ekosystemet för mediehandel som har gjort att det som tidigare varit skilda segment har konvergerats och gjort 
marknaden mer enhetlig. Ett annat skifte är internationaliseringen som följt det tekniska skiftet, som möjliggjort att globala 

medieföretag konkurrerar på mindre marknader som tidigare varit mer lokala.  

Ett tredje skifte är att mediemarknaden rör sig mot att vara alltmer kommersialiserad, som medfört en mindre tydlig linje mellan 
exempelvis marknadsföring och redaktionellt material. En fjärde aspekt av den svenska mediemarknaden är att allt flera företag 
för att försvara sin position gått samman och skapat större organisationer, med andra ord har den svenska mediemarknaden 
konsoliderats kraftigt under senare tid (Göteborgs Universitet). Nedan sammanfattas utvecklingen av medieköp i Sverige 
förmedlade via mediebyråer.  

 

Diagram 11: Försäljning via kanaler via Sveriges Mediebyråer (mdkr) 

Infoga innehåll här 
Källa: Sveriges Mediebyråer 

Det stora tekniska skiftet har sammanfallit med att digitala annonsköp har blivit den vanligaste kanalen för annonsering. Samtidigt 
är programmatiska transaktioner den starkast växande metoden för köp, som dominerar den svenska mediemarknaden. Den 
teknikmässiga utvecklingen med mer mottagaranpassad reklam har gjort marknaden mer komplex, och skapat behov av aktörer 

inom transaktionskedjan som assisterar bolagen med köp och försäljning. Nedan sammanfattas den totala digitala försäljningen 
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som andel av total i Sverige, via svenska mediebyråer.  

 

Diagram 12: Digitala medieköp som andel av total (%) 

 
Källa: Sveriges Mediebyråer 

Marknaden för digital handel, och specifikt programmatisk förmedling, är samtidigt teknikintensiv, och präglas av ständigt 
utvecklande tekniker och strukturella skiften relaterade till regelefterlevnad och regelmässiga skiften. Snabba skiften kombinerat 
med hög teknikhöjd skapar möjligheter för små, snabbfotade organisationer att konkurrera med stora aktörer som traditionellt 

har haft en stor marknadsandel, men som inte ställer om lika snabbt.  

Nedan sammanfattas utvecklingen av den svenska mediemarknaden. I grafen syns värdet av totala köp som förmedlas via Sveriges 

Mediebyråer, samt tillväxten y/y. Tillväxten avtog under 2019, och fortsatte kraftigt nedåt under 2020, för att återhämta sig kraftigt 
under 2021 för att nå låg ensiffrig tillväxt 2022.  

Diagram 13: Medieköp i Sverige (Mdkr) 

 
Källa: Sveriges Mediebyråer 

Nedan sammanfattas svenska digitala medieköp som förmedlas via Sveriges Mediebyråer. Köpen omfattar i detta fall kanalerna 
display, video, sök och sociala medier. Tillväxten i digital har varit kraftig under en femtonårsperiod, i takt med att mer investeringar 
kanaliseras mot digitala medier. Detta är drivet av möjligheter till mer mottagaranpassade annonser och ett förändrat 
kundbeteende.  
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Diagram 14: Digitala medieköp i Sverige (mdkr) 

 
Källa:  
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Drivkrafter för tillväxt: medieinvesteringar och makromiljön 

Nedan sammanfattas hur svenska medieköp har utvecklats i relation till särskilda ekonomiska variabler. Det finns en koppling 
mellan svenska medieköp och BNP, vilket medför att medieköp generellt är konjunkturberoende. I diagrammen nedan 
sammanfattas hur svenska medieinvesteringar över tid rört sig i relation till BNP. Det framgår att BNP och 

marknadsföringsinvesteringar generellt har riktningsförändringar som sammanfaller, men att marknadsföringsinvesteringar 
generellt gör större rörelser. Medieinvesteringar är därmed högkänsliga för BNP-utvecklingen i Sverige.  

Samtidigt förekommer strukturella skiften inom mediemarknaden, exempelvis den kraftiga tillväxten inom digitala medieköp på 
bekostnad av de traditionella kanalerna. Detta medför att digitala kanaler tar marknadsandelar, och att dessa kanaler därmed 
växer kraftigare än exempelvis BNP och att korrelationen blir svagare. Detta gör att vi bedömer att digitala kanaler generellt kan 
vara mer motståndskraftiga under tider där BNP har en mer begränsad utveckling.  

En stark drivare till den ökade digitala marknadsföringen är exempelvis ökad onlinehandel samt i det längre perspektivet 
internetadaption. Nedan sammanfattas hur digitala medieköp har utvecklats i relation till e-handeln i Sverige, samt hur svenska 

medieinvesteringar via mediebyråer relaterar till svensk BNP-utveckling. Medieköp online som syftar till att driva konvertering och 
ökad e-handel är dock endast en andel av anledningen till investeringar online, men ökad internetadaption och handel har trots 
det sammanfallit med ökade investeringar.  

 

Diagram 15: Tillväxt medieinvesteringar (SE) och BNP (SE)  Diagram 16: Dig. medieinv. och e-handel, indexerade 

 

 

 
Källa: SCB, Sveriges Mediebyråer  Källa: SCB, Postnord 

Även i ett kortare perspektiv finns det en tydlig koppling mellan medieinvesteringar och BNP, med den återkommande trenden att 
medieinvesteringar har större rörelser. Nedan sammanfattas utvecklingen av totala medieinvesteringar i Sverige och BNP samt 
BNP-prognos för den aktuella perioden, samtliga på kvartalsbasis sedan 2017. Diagrammet underbygger ytterligare slutsatsen att 
den ekonomiska utvecklingen är central för medieinvesteringar, även i det kortare perspektivet.  
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Diagram 17: BNP och medieinvesteringar 2017-2022 

 
Källa: SCB, Bloomberg, Sveriges Mediebyråer 
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Drivkrafter för tillväxt: M&A 

VO2 har en uttalad strategi att vara en förvärvare av kvalitetsbolag inom media och Tech. Den svenska marknaden för AdTech har 

de senaste åren präglats av en del sammanslagningar, samtidigt som vi bedömer att regulatoriska skiften kan komma att fortsätta 

driva en konsolidering. För VO2 ska förvärven vara en viktig bidragande faktor till målsättningen om 1 mdkr i omsättning 2024. 
Nedan sammanfattas transaktionsvolymer inom AdTech-sektorn de senaste åren. Den ökade transaktionsvolymen inom AdTech 

bör ses mot bakgrund av två faktorer. Den första är att investerare under 2018–2019 blev mer restriktivt inställda till sektorn mot 

bakgrund av utökade dataskydd för konsumenter som förväntades ha en stor inverkan på lönsamheten i sektorn (Axios). En andra 
aspekt är att AdTech-bolagen har haft starka strukturella medvindar under pandemin, drivet av en ökad e-handel. Detta har 
förstärkt de finansiella profilerna för bolagen och drivit transaktionsvolymerna i sektorn (Axios).  

Diagram 18: M&A-volymer 2017-2021 (globalt) 

 
Källa: Axios 
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Marknaden för programmatisk handel 

Nedan sammanfattas den svenska marknaden för den del av medieköpen som utförs programmatiskt. Köpen i graferna nedan 
omfattar endast omsättning inom display. Omsättningen av det som förmedlas programmatiskt har vuxit mycket starkt sedan 
2015. Vi bedömer att den kraftiga trenden kommer att fortsätta, drivet dels av att digital annonsering fortsätter ta 

marknadsandelar, samtidigt som programmatisk handel fortsätter att växa inom den digitala delen av handeln.  

 

Diagram 19: SE: Programmatisk omsättning (mkr)  Diagram 20: Fördelning av försäljning (display, %) 

 

 

 
Källa: Programmatisk Handel 2020–2023 (IRM, IAB Sverige)  Källa: Programmatisk Handel 2020–2023 (IRM, IAB Sverige) 

Under 2020 blev programmatisk handel den dominerande metoden för försäljning av digitala annonser. Vi bedömer att 

annonsering som förmedlas programmatiskt kommer att fortsätta ha en mycket stark andel av den totala marknaden.  

 

Diagram 21: Programmatisk handel (andel av total)  Diagram 22: Programmatisk handel och IO 

 

 

 
Källa: Programmatisk Handel 2020–2023 (IRM, IAB Sverige)  Källa: Programmatisk Handel 2020–2023 (IRM, IAB Sverige) 

IRM, som sammanställer utvecklingen för mediemarknaden i Sverige och som har en bred kunskap inom programmatisk handel, 

förväntar sig en tillväxt under 2023 om 10% för den programmatiska handeln. Tillväxten förväntas komma trots en tuffare 
makroekonomisk miljö.  
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OOH och DOOH: stark tillväxt för utomhusreklam i Sverige 

OOH (Out Of Home) och DOOH (Digital Out Of Home) omfattar utomhusannonsering som bedrivs antingen analogt eller digitalt. 
Traditionellt omfattar OOH marknadsföring på offentliga miljöer såsom reklampelare, busskurer eller bänkar, men även exempelvis 
fordon i lokaltrafiken. Under 2019 uppgick det samlade värdet av marknadsföring utomhus till 1,5 mdkr.  

 

Figur 8: Reklamyta på Västtrafik (analog)  Figur 9: DOOH-reklamyta 

 

 

 
Källa: Leeads  Källa: Leeads 

Nedan sammanfattas totalt värde för total annonsering utomhus i Sverige (förmedlat via mediebyråer). Den begränsade 
mobiliteten under 2020–2021 gjorde att resurser fördelades om till andra medieköp, men under 2022 återhämtade sig 

investeringarna till en nivå över den tidigare rekordnivån 2019.  

 

Diagram 23: Utomhus/trafikreklam-investeringar i Sverige (tkr) 

 
Källa: Sveriges Mediebyråer 

DOOH är digital out of home, vilket omfattar annonser som visas på skärmar utanför hemmet. DOOH som marknadsföringskanal 
är dynamisk, då innehållet på skärmen kan röra sig, till skillnad från analoga annonsytor. Dynamiken innebär att budskapet 

exempelvis kan anpassa sig och visa olika annonser vid olika tidpunkt på dagen. Utöver detta medför annonskanalen möjligheten 
att loopa flera annonser, som enkelt kan uppdateras utan tidskrävande manuella arbetsinsatser. Nedan sammanfattas 
utvecklingen för DOOH i Sverige samt den tillväxt som marknadsbedömare ser fram till och med 2025e. 
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Diagram 24: DOOH-investeringar: Sverige (mkr)  Diagram 25: DOOH-investeringar: Norden (mkr) 

 

 

 
Källa: Statista  Källa: Statista 

Programmatisk DOOH är under stark tillväxt, och globalt förväntas inventarievolymerna som omsätts programmatiskt att växa med 

ca 15% under 2023. Som med all programmatisk handel är fördelen en ökad flexibilitet och möjlighet till en mer mottagaranpassad 
annonsyta, samtidigt som medieköpare når en mer relevant målgrupp och publicister optimerar avkastningen för annonsytan.  

Leeads och utomhusreklam  

Leeads fokus för 2023 omfattar tillväxt inom DOOH i Sverige. Leeads har idag räckvidd via ca 175 skärmar som ägs av externa parter 
samt två skärmar som bolaget äger. Den fortsatta expansionen ska drivas genom att addera nya skärmar där man optimalt sett är 

ägare av skärmen, typiskt sett i större städer. Utöver detta fokuserar Leeads på (D)OOH på mindre svenska marknader genom det 
nystartade bolaget Locads, som ska driva tillväxten genom att få en lokal förankring på mindre svenska orter.  

Stark organisk tillväxt indikativt för marknaden  

Bland konkurrenter inom DOOH i Sverige återfinns stora europeiska företag som JCDecaux, Clear Channel och Ocean Outdoor. 

JCDecaux är en global koncern med omsättning inom breda mediesegment. Bolaget omsatte ca USD 3,3 md för FY22, varav Europa 

stod för ca 1 md. För helåret 2022 växte bolaget DOOH organiskt med 35% y/y och utgjorde ca 35% av bolagets omsättning för 

Q4’22. Nedan sammanfattas den organiska tillväxten inom DOOH för Clearchannel, som är indikativt för den starka underliggande 
tillväxten i marknaden.  

Diagram 26: JCDecaux: Organisk DOOH-tillväxt 

 
Källa: JCDecaux 
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Marknadsbeskrivning: medieköpare i Sverige 

Svenska publicister 

Totalt förmedlades media till ett värde om 14,6 mdkr under 2022 via Sveriges Mediebyråer. Utöver konsumenter är 
reklammarknaden den viktigaste intäktskällan för många svenska medieföretag. Nedan sammanfattas de största svenska 
tidningsgrupperna samt respektive bolags omsättning under 2019, samt inom parentes antalet tidningar som ingår i respektive 
koncern. Bland stora medier kan nämnas Aftonbladet, SvD, Omni och E24 och som ägs i majoritet av Schibsted, samt Dagens Industri, 
Dagens Nyheter och Expressen, som till en majoritet ägs av Bonnier News.  

Diagram 27: Omsättning: Svenska Publicister (mkr) 

 
Källa: Bolagsrapporter 

Stora skiften inkluderar en ökad närvaro på de nordiska marknaderna för stora globala aktörer inom mediebranschen. Samtidigt 
har annonsmarknaden blivit mer tekniskt avancerad, vilket öppnat upp för en mediemarknad som allt mer går mot att vara 
utformad för att attrahera särskilda mottagare. Den digitala utvecklingen kombinerat med snabba teknikskiften öppnar upp för 
små aktörer med tydliga nischer att agera inom en marknad som traditionellt domineras av stora aktörer.  
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Marknadsbeskrivning: Noterade aktörer, lönsamhet och finansiell profil 

Nedan sammanfattas utvecklingen för utvalda företag inom AdTech-industrin. LUMA är ett urval av 27 börsnoterade bolag inom 
olika segment av AdTech-sektorn. Majoriteten av bolagen är USA-baserade, men tjänsterna tillhandahålls globalt och är inte sällan 
brett geografiskt fördelade. Nedan sammanfattas kursutvecklingen för urvalet, samt den genomsnittliga multipeln för 25 av dessa 

bolag som kan sägas representera Ad Tech-sektorns värderingar. Värderingen är idag i linje med femårssnittet, samtidigt som 
snittet i sig är avsevärt högre än snittet för både OMXS30 samt ex. S&P 500.  

 

Diagram 28: LUMA: Indexerade kurser 2017-2021  Diagram 29: Ad tech-sektorn: Värdering 2017-2021 

 

 

 
Källa: EPB, LUMA  Källa: Factset, EPB 

Nedan sammanfattas hur utvecklingen har varit för bolagen i sektorn sett till rörelsemarginal och fritt kassaflöde.  

 

Diagram 30: Ad tech: EBIT-marginal 2018-2023  Diagram 31: Ad tech: FCF 2018-2023 

 

 

 
Källa:   Källa:  
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Prognoser 

Utvecklingen på mediemarknaden är stark beroende av utvecklingen av ekonomin, givet den starka kopplingen mellan 
organisk tillväxt i medieinvesteringar och svensk BNP. Nedan sammanfattas prognoser för BNP-tillväxt under 2023–2024 från 
stora svenska banker.  

Diagram 32: BNP-prognoser 2023e-2025e  Diagram 33: BNP-prognoser 2023e-2025e 

 

 

 2023e 2024e 2025e 

Swedbank (2023-01-24) -1,3% 0,9%  

Nordea (2023-01-24) -2,0% 0,8%  

SHB (2023-01-24) -0,8% 1,0% 2,6% 

SEB (2023-01-24) -1,2% 1,1%  

Genomsnitt -1,3% 1,0% 2,6% 

    

    

    

    

    

    

     

Källa: SEB, Nordea, SHB, Swedbank  Källa: SEB, Nordea, SHB, Swedbank 

 

Samtidigt bedömer vi att den programmatiska handeln kommer att fortsätta ta marknadsandelar, och displayannonsering har 
historiskt växt kraftigare än marknaden. Nedan sammanfattas tillgängliga prognoser från IRM gällande tillväxten 2023. 
Programmatisk handel förväntas vara drivare av tillväxten i den totala handeln, och IO-handel förväntas i stort vara 
oförändrad under 2023. 

Diagram 34: Omsättning annonshandel totalt 2023e  Diagram 35: Omsättning programmatic 2023e 

 

 

 
Källa: Programmatisk Handel 2020–2023 (IRM, IAB Sverige)  Källa: Programmatisk Handel 2020–2023 (IRM, IAB Sverige) 

 

Vi noterar att VO2 har stor exponering mot programmatisk handel, men att även IO-handel säljs inom bolagets segment 
display. Vi noterar dessutom att den programmatiska handeln under 2023 kommer att vara försvårad av övergången från 
Magnite till Index Exchange, dels eftersom intäktsmodellen ändras, men också via att bolaget måste fokusera resurser på 
omställningen.  

Inom Display räknar vi med en tillväxt för 2023 om 6%. Vi bedömer att VO2s dotterbolag kan överträffa marknadstillväxten, 
samtidigt som vi noterar att Netric Sales kan ha begränsad tillväxt genom övergången till bolagets nya SSP. Inom OOH och 
DOOH bedömer vi att VO2 kan addera 8 skärmar under 2023, men att dessa sannolikt inkluderas först under H2’23 och 
därmed inte får full inverkan på försäljningen under året. Vi räknar initialt med intäkter om 3 mkr per skärm och år. Samtidigt 
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ser vi tillväxt inom segmentet drivet av en stark underliggande tillväxt samt korsförsäljning inom koncernen. Vi bedömer att 
OOH-intäkterna kan växa ca 15% under 2023.  

Inom header bidding ser vi en tillväxt om 20% 2023, drivet dels av låga absoluta tal, men också en tillväxt som förstärks via 
samarbeten inom VO2-koncernen. Avslutningsvis bedömer vi att Borg Owilli totalt under 2023 kan genera intäkter om ca 100 
mkr. Sammantaget bedömer vi att VO2 kan omsätta ca 632 mkr 2024, och 688 mkr 2025. Då våra estimat inte inkluderar 
förvärv, reflekterar det inte vad VO2 potentiellt kan redovisa under 2024. Nedan sammanfattas våra estimat. 

Diagram 36: Estimat (tkr)  Diagram 37: Estimat (tkr) 

 

 

 
Källa: EPB  Källa: EPB 

 

Diagram 38: Estimat (tkr)  Diagram 39: Estimat (tkr) 

 

 

 
Källa: EPB  Källa: EPB 
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Värdering 

Vi värderar VO2 med en multipelvärdering och en DCF-modell. Vår multipelvärdering baseras på en EBITDA-multipel för våra 
EBITDA-prognoser för 2024. Multipel baseras på en skälig multipel utifrån finansiell profil och sektorvärderingar. Både i DCF-
modellen samt i multipelvärderingen justerar vi bolagsvärdet med nettoskulden. I båda fallen inkluderar nettoskulden värdet 
av villkorade tilläggsköpeskillingar, vilka är aktuella för AdProfit, LiveWrapped och BorgOwilli. I vår värderingsansats värderas 
dessa villkorade köpeskillingar till senast bokförda värde. VO2 värderar dessa genom sannolikhetsbaserade utfall för olika 
nivåer av lönsamhet. Det totala beloppet nuvärdesdiskonteras med en ränta om 4,79%.  

 

Vår DCF-modell räknar med ett motiverat värde om 9 kr per aktie, samtidigt som multipelansatsen motiverar ett värde om 8 
kr per aktie. Sammantaget ser vi ett motiverat värde om 8,00 – 8,50 kr per aktie. 

Multipelansats 

Nedan sammanfattas vår multipelbaserade ansats. Vi värderar VO2 med en EBITDA-multipel om 9x för 2024e. Multipeln är i 
linje med medianvärdet för sektorkollegor. Sektorkollegorna har högre marginaler, men generellt lägre tillväxt. Vi bedömer 
att marginalen motiverar en rabatt, men att VO2s historik av tillväxt motiverar en premie. Jämförelsebolagen (listade längre 
ned) är dock avsevärt större, med mindre nischade verksamheter och skalar annorlunda, vilket försvårar direkta jämförelser. 
Vi anser dock att en EBITDA-multipel för 2024e om 9x är en skälig multipel och utgår från den i vår multipelansats. 

Multipelansatsen utgår vi från vårt EBITDA-estimat för 2024, där vi räknar med en EBITDA-marginal om 8%. I övrigt justerar 
vi värdet med nettoskuld samt bokfört värde av tilläggsköpeskillingarna per Q4’22. Sammantaget genererar vår 
multipelbaserade ansats ett värde om 8 kr per aktie. 

Multipelvärdering 

 
Källa: EPB, Factset 

 

DCF 

Nedan sammanfattas vår DCF-modell. Vi applicerar en WACC om 12%. Diskonteringsräntan baseras på en riskfri ränta om 
2,5%, samt en marknadsbaserad riskpremie om 5,5%. Utöver det har vi en justering baserad på marknadsvärde för bolaget 
om +6%. Vi väljer dock att justera ned den med 2%, baserat på starkt track-reckord och god lönsamhet i dotterbolagen.  
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Tabell 3: Jämförelsebolag (konsensus, VO2 EPB est.) 

 
Källa: Factset 

 

Tabell 4: Jämförelsebolag (konsensus, VO2 EPB est.) 

 
Källa: Factset 
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Tabell 5: Jämförelsebolag (konsensus, VO2 EPB est.) 

 
Källa: Factset 
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Risker & osäkerhetsfaktorer 

Nedan listas de primära risker som vi har identifierat.  

• VO2s affärsmodell är relaterad till mediemarknaden som är starkt driven av makroekonomisk utveckling. Med en 
stark korrelation med BNP är mediemarknaden exponerad mot den ekonomiska utvecklingen. 

• Inom den ekonomiska utvecklingen finns flera risker, t.ex. relaterat till ränteutvecklingen eller inflationen. 

• VO2s har lyft fram kriget i Ukraina som en osäkerhetsfaktor, då den haft en påverkan genom att vissa kunder valt att 
skjuta på vissa investeringar. Inget av VO2s dotterbolag har verksamhet i Ukraina eller Ryssland.  
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Styrelse  

 
Douglas Roos, arbetande styrelseordförande och medgrundare  

Styrelseordförande sedan 2021. Douglas har grundat och drivit mer än 20 bolag och har gjort exits i 5 av dem. Han har lång 
och relevant erfarenhet från mediebranschen, bl.a. som grundare av Nyheter24-gruppen, grundare av Ladbrokes Nordic och 
VD för Net Entertainment.  Bland de bolag som Douglas har grundat   finner vi Nyheter24-gruppen, Fragbite, Exoneural 
Network, GoDog Group och Riviera Strand. Genom 24 Media Network och TMD Sverige är Douglas största ägare i VO2. Övriga 
styrelseuppdrag innefattar styrelseledamot i Investment AB Öresund och Gullers Grupp. Douglas är tillsammans med Patrik 
Sandberg en av de största ägarna i e-sportbolaget Fragbite Group (publ.).  
  

Oskar Sardi, styrelseledamot och medgrundare  

Styrelseledamot sedan 2021. Oskar Sardi är bl.a. medgrundare av Leeads och har 25 års erfarenhet från säljbranschen. Utöver 
Leeads har Oskar varit med och grundat Trigger Company, Ocast.com och SchoolParrot.com. Andra sysselsättningar omfattar 
Senior Operative Advisor på Leeads och sitter i dotterbolagsstyrelserna för Netric, AdProfit och Livewrapped. 
  

Patrik Sandberg, styrelseledamot och medgrundare  

Styrelseledamot sedan 2021. Patrik Sandberg var medgrundare av Nyheter24-gruppen, och har även grundat Stockholm 
Media Week, Go Dog Group, Fodi samt Netric Sales. Övriga uppdrag inkluderar bland annat advisor på Neoki och delägare i 
Fragbite Group. Patrik Sandberg är ledamot i dotterbolagsstyrelserna för Leeads och Borg Owilli. 
   

Eva Strand, styrelseledamot  

Andra sysselsättningar omfattar CFO på Beijer Byggmaterial AB. Eva har 25 års erfarenhet av CFO-roller, även internationellt, 
där hon haft fokus på M&A och varit med i ett flertal stora internationella förvärv. Hon har arbetat som CFO hos bland annat 
Haglöfs, GSK och American Express Norden.  
  

Nike Carlstoft, styrelseledamot  

Nike Carlstoft är VD på Sveriges största mediebyrå Dentsu Sweden, och ansvarar för medieinvesteringar på över 3 miljarder 
årligen. Nike är även ansvarig för Dentsu´s affärsområde media & performance i norra Europa och arbetar till stor del på den 
globala marknaden. Nike har 25 års erfarenhet inom marknadsföring med ledande positioner inom Dentsu, Carat, MEC och 
The Media Edge. 
  

Ulrika Saxon, adjungerad styrelseledamot   

Ulrika Saxon har lång historik inom media-, marknadsförings- och techbranschen med internationell erfarenhet. Ulrika har 
över 20 års erfarenhet som VD från olika mediebolag. De senaste 10 åren har Ulrika varit VD för Bonnier Ventures, och hjälpt 
till att bygga upp organisationen och drivit ett stort antal transaktioner. Övriga uppdrag innefattar bland annat 
styrelsemedlem i Pamica, Adlibris och SF Studios. Ulrika Saxon kommer föreslås att väljas in i styrelsen för VO2 på årsstämman 
i maj 2022 och är fram till dess adjungerad ledamot i styrelsen. 
 

Koncernledning  

Bodil Ericsson Torp  

VD och koncernchef sedan 2021. Bodil Ericsson Torp har mer än 20 års erfarenhet av seniora positioner inom 
mediabranschen. Bodil har bland annat varit VD och koncernchef för Aller Media Sverige och ingick i Allers nordiska 
koncernledning. Bodil drev framgångsrikt transformationsagendan inom Aller, från affär i print till digitala intäktsströmmar 
med stor fokus på lönsam tillväxt, samt investeringar i nya affärsområden där flera framgångsrika förvärv inom media, 
kommunikation och e-handel genomfördes. Bodil levererade inom Aller vinst- och tillväxtrekord tre år i följd, innan hon 
avslutade där 2021. Bodil har även innehaft ett antal VD-positioner inom Bonnier där hon arbetade i 15 år och avslutade sin 
tid inom Bonnier AB med 3 år i koncernledningen för Bonnier AB.  Bodil har en lång erfarenhet av förvärv inom media och 
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synergiarbete på koncernnivå, på flera nordiska och internationella marknader både från sin tid inom Bonnier och Aller. Bodil 
innehar posten som styrelseordförande i flertalet av VO2s dotterbolag samt sitter som styrelseledamot i Expressen. 
  

Johanna Stenman  

CFO sedan 2021. Johanna har mer än 20 års erfarenhet inom startup- och tillväxtföretag. Johanna har bland annat varit CFO 
för Ladbrokes Nordic, Wakakuu och KL Capital.   
  

Caroline Engström  

Business Development sedan 2022. Caroline har lång och relevant branscherfarenhet från media och tech, med bland annat 
6 års erfarenhet från Leeads. Andra sysselsättningar innefattar styrelseledamot i Leeads och AdProfit.  
  

Andreas Bardh  

Group Controller sedan 2022. Andreas har mer än 20 års erfarenhet inom finance och ekonomi, t ex   CFO för Nyheter24-
gruppen, samt nordisk CFO för Publicis. 
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Ägare 

Nedan sammanfattas största aktieägare.  

 Största aktieägare 

Största aktieägare   Röster   Aktier 

24 Media Network     37%   37% 

Oskar Sardi     13%   13% 

Eric Gisaeus     13%   13% 

DBMO Holding     5%   5% 

Övriga     32%   32% 

Ordförande     Douglas Roos 

Verkställande direktör     Bodil Eriksson Torp 

Finansdirektör     Andreas Bardh 

Investerarkontakt     Bodil Eriksson Torp 

Hemsida     vo2cap.se 

 

Källa: VO2, Holdings 

Nedan sammanfattas ägande för styrelse och VD 

Ägande för styrelse och VD 

Ägare         Aktier 

Douglas Roos         16% 

Eva Strand         0,2% 

Nike Carlstoft         0% 

Oskar Sardi         13% 

Patrik Sandberg         8% 

Ulrika Saxon     0% 
 

Källa: VO2 
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Appendix: Dotterbolag 

 

Leeads 

Leeads är ett digitalt säljbolag med huvudsaklig verksamhet inom display-, native- och digital samt traditionell 
utomhusannonsering (DOOH, OOH). Leeads digitala erbjudande omfattar huvudsakligen display- och native-annonser som 
säljs programmatiskt via börs samt genom traditionell direktförsäljning mellan medieköpare och publicist. Bland Leeads 
publicister finns GP, UNT, Nyheter24, Tv4 och Skånska Dagbladet och annonsörer inkluderar bland annat Netflix, Coca-Cola 
och Disney. Leeads har inom den digitala affären en mycket stark position inom data, som består av förstapartsdata insamlad 
via publicister, som används för att göra annonsering mer mottagaranpassad. Detta är en viktig komponent i takt med att 
tredjepartsdata förväntas bli mindre användbart framöver. 

Inom utomhusannonsering (OOH & DOOH) har Leeads redan i dagsläget en god position på den svenska marknaden med 
totalt 175 digitala skärmar och 10 utrymmen för målning och reklamvepor. För 2023 planerar bolaget att fortsätta expandera 
inom de snabbväxande segmenten OOH och DOOH, dels organiskt, dels via adderande av ytterligare ytor. Leeads grundades 
2010 av Oskar Sardi och Eric Gisaeus. VD för Leeads är Matthias Sånemyr. 

Geografiskt är bolagets försäljning idag huvudsakligen fokuserad inom Sverige och bolaget har som ambition att befästa den 
redan starka positionen genom att addera ytterligare skärmar under 2023, med primärt fokus på helägda skärmar. Bolaget 
äger idag två av de skärmar där man erbjuder ytor.  

Leeads OOH-erbjudande omfattar försäljning av digitala och traditionella annonsytor i utomhusmiljöer. Inom DOOH har 
Leeads tillgång till ca 175 skärmar och bolaget äger två egna skärmar. Leeads säljer dessa annonsytor till annonsköpare, via 
mediebyråer men också direkt till annonsköpare. Inom OOH-erbjudandet fokuserar bolaget dels på storstäderna, men ser 
även stark potential för marknaden utanför storstäderna, då DOOH utanför storstäderna anses vara underprioriterat.  

Via Netric Sales kan Leeads få exponering till Index Exchange, en framstående sell side-plattform som ger Leeads möjligheten 
att erbjuda programmatisk försäljning av exempelvis DOOH-ytor. Leeads är dessutom en av få aktörer som i Norden kan 
kombinera ett digitalt erbjudande med produkter relaterade till display och native. Vi bedömer att Leeads tekniska 
erbjudande och produktmix därmed ger goda möjligheter att kapitalisera på den starka strukturella tillväxten inom OOH och 
DOOH i Norden. DOOH-marknaden växer starkt i Sverige och är under konsolidering. Leeads har som målsättning att öka 
antalet skärmar från dagens 130 till minst 250. Detta ska komma dels från egen etablering, dels förvärv av befintliga skärmar 
på mindre marknader i Sverige. 

Utvald historik 

LEEADS grundades 2010 med grundidén att hjälpa publicister kapitalisera på digitala plattformar. Under 2015 expanderade 
bolaget till programmatisk handel som en tidig aktör i den svenska mediebranschen. 2020 går bolaget in i digital 

Figur 11: Leeads: Annonsyta (OOH) - Västtraffik  Figur 12: Leeads: Annonsyta Stockholm (DOOH) 

 

 

 
Källa: LEEADS  Källa: LEEADS 
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utomhusannonsering (DOOH). Under 2021 ingick Leeads ett samarbete med Västtrafik som omfattade försäljning av 
annonsytor på Västtrafiks spårvagnar, bussar, tåg och båtar. Avtalet hade vid tillfället ett uppskattat värde om ca 115 mkr och 
har därmed haft en omfattande betydelse för tillväxten i Leeads. Försäljningen av annonsytorna inleddes 1 januari 2022. 

Affärsmodell 

Leeads assisterar publicister och ägare av digitala skärmar med försäljning av annonsytor. Försäljningen är antingen genom 
att Leeads utgör hela anslutningen mellan publicist och annonsköpare, men också genom att agera kompletterande säljbolag. 
Leeads styrka ligger bland annat i bred kunskap om digitala skärmytor, och upprättande, underhåll och optimering av 
annonsytor. Leeads tillhandahåller även en teknikplattform som möjliggör högkvalitativa lösningar för medieköpare. Utöver 
detta assisterar Leeads medieköpare med regelefterlevnad i relation till centrala förordningar såsom GDPR. Utöver detta har 
Leeads en stor pool av förstahandsdata som kan användas i kampanjutformanden, vilket kommer medföra stora fördelar i 
takt med att förstapartsdata blir mer värdefullt. 

Leeads tillhandahåller annonsytor från 160 publicister och 175 skärmar, där OOH-erbjudandet kan komplettera exempelvis 
en displaylösning. Detta medför att Leeads kan tillhandahålla en samlad lösning till medieköpare, och ett attraktivt alternativ 
till enskilda avtal med skärmägare och publicister. Leeads tillväxtambitioner baseras på en stark organisk tillväxt, som drivs av 
att bolaget kapitaliserar på den starka underliggande tillväxten i bolagets marknader. Utöver det bedömer vi att DOOH-
marknaden är under utveckling, och att kommande år kommer att präglas av konsolidering. Bolagets målsättning är att 50% 
av omsättningen ska komma från DOOH under 2023.  
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Netric Sales 

Netric Sales är en svensk partner till publicister som arbetar med att förmedla publicisternas annonslager med stort fokus på 

nordiska premiumpublicister. Netric Sales optimerar intjäningen för nordiska och europeiska publicister genom att ge dom tillgång 
till en SSP (Supply Side-plattform), som är ett verktyg för publicister att reglera och konfigurera handeln av sitt annonsutrymme. 
Historiskt har bolaget samarbetat med Magnite, men sedan 2023 samarbetar bolaget med Index Exchange, som är en av världens 
största supply side-plattformar. Netric Sales grundades 2008 och VD är Daniel Ahlbert.  

Netric Sales har kunder som är nordiska premiumpublicister, men genom geografisk expansion ska bolaget utöka sin närvaro i 
Norden, samt även få marknadsnärvaro i Baltikum. Idag arbetar Netric Sales med kunder såsom Bonnier, Aller Media och DI i 

Sverige, samt exempelvis Aller Media och Schibsted i Norge, Danmark eller Finland. Avtalet med Index Exchange, som inleddes i 
början av 2023, ger Netric Sales möjligheten att fortsätta driva sin geografiska expansion och förmedla Index Exchanges plattform 
på totalt åtta marknader. Det nya avtalet med Index exchange kommer dock innebära att 2023 blir ett omställningsår. Det nya 
avtalet ger Netric möjligheter att expandera utanför Norden och även med nya produkter, men under innevarande år kommer 

bolaget strukturera om verksamheten, vilket kommer att innebära en nedjustering av vinsten. Vad gäller omsättningssiffror för 
Netric, så kommer dessa också att förändras då faktureringsmodellen mot Index är annorlunda mot den modell som användes mot 
den gamla leverantören, Magnite. Då Netric samarbetade med Magnite fakturerades bruttoomsättningen. I det nya avtalet 
kommer Netric endast att fakturera nettoomsättningen. Vinstmässigt kommer dock bolaget att över tid kunna generera mer 

tillsammans med Index än då Netric samarbetade med Magnite.  

Historiskt har Netric Sales samarbetat med Magnite, som är en av världens största plattformar för digital annonshandel. För att 
kunna bedriva fortsatt nordisk och europeisk expansion, samt för att kunna utöka samarbetet med andra bolag i VO2- koncernen, 
har Netric Sales med start 2023 ett samarbete med Index Exchange. Index Exchange är en marknadsledande aktör på säljsidan med 
en världsledande SSP (Supply Side Platform).  

Index Exchange kännetecknas av hög kvalitet i frågor som säkerhet och räckvidd, samtidigt som bolaget är framstående inom 
kanalöverskridande transaktioner, där exempelvis lager av annonser inom display, video, CTV och native kan distribueras via 
samma plattform. För Netric Sales och VO2 medför samarbetet med Index Exchange potentiella framtida synergier som exempelvis 
relaterar till programmatisk försäljning av DOOH-ytor. Avtalet med Index Exchange sträcker sig över fyra år och gör att Netric Sales 
representerar Index Exchange på åtta marknader i Norden och Baltikum.  

Affärsmodell och erbjudande  

Netric Sales affärsmodell är att hjälpa premiumpublicister med intäktsmaximering av publicisternas annonslager. Genom att 

automatisera och konkurrensutsätta annonstransaktionerna skapar Netric Sales förutsättningar för att öka publicisternas intäkter. 
Intjäningen kommer via en Tech Fee för intäkterna som genereras för publicisterna. En typisk avgift för försäljningen är ca 15% av 

det totala beloppet som annonsköpare spenderat via plattformen. Resterande 85% tillfaller publicisten, samtidigt som Netric Sales 
delar Tech Feen med SSP-ägaren.  

Utöver Netric Sales SSP, tillhandahåller Netric Sales tjänster från Gravito, som erbjuder tjänster för datadelning mellan olika delar 
av den programmatiska transaktionen. Datadelningen möjliggör mer info om mottagaren av annonser, bättre precision i 
annonsering samt löser problem relaterade till reduceringen inom tredjepartskakor.  
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AdProfit 

AdProfit är en svensk säljpartner med fokus på vertikaler inom finans och privatekonomi. AdProfits erbjudande omfattar display, 
native, DOOH och stand alone-annonsering. Bolagets publicister är primärt inom vertikalerna finans, B2B, premiumkonsumenter 
samt husägare. AdProfits publicister i Sverige omfattar exempelvis Affärsvärlden, SvD Näringsliv, allabolag.se och Placera, samtidigt 
som bolaget har en nordisk närvaro med publicister i exempelvis Finland och Norge. Annonsörer utgörs av namnkunniga 
premiumköpare såsom BMW, Audi och Mercedes, men även till exempel Visma och Fortnox. Bolaget grundades 2008 av Louise 
och Carl Fritjofsson. VD för AdProfit är Gustav Aspegren.  

Geografiskt fokuserar AdProfit på Norden, även om majoriteten av intäkterna kommer från Sverige. Inför 2023 planerar bolaget 
att expandera genom ytterligare vertikaler, utöver de fyra som idag utgör bolagets huvudsakliga fokus.  

Affärsmodell  

AdProfit är en säljpartner till nordiska premiumpublicister. AdProfits erbjudande omfattar display, native, DOOH och stand alone-
annonsering. En majoritet av bolagets intäkter är idag displayförsäljning, och av de intäkterna är en majoritet en direkt förmedlad 
affär mellan publicist och annonsköpare. AdProfit har även en andel intäkter via programmatisk handel över börs.  

Köpare som använder sig av AdProfit är typiskt sett premiumköpare som vill ha exponering mot AdProfits vertikaler. Det kan 
exempelvis omfatta kunder såsom biltillverkare som BMW, Audi och Mercedes eller banker som Fidelity och Allianz. AdProfit 
hjälper premiumpublicister sälja sina annonsutrymmen till dessa premiumköpare, och arbetar typiskt enligt intäktsdelningsmodell 
där man tar en andel av publicisternas intäkter för annonsförsäljningen.  
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Borg Owilli 

Borg Owilli är en svensk content marketing-byrå med fokus på produktion och distribution av innehåll. Borg Owilli skapar och 
distribuerar skrivet, visuellt och ljudbaserat innehåll för kunder inom B2B, B2C samt kunder inom den offentliga miljön. Till 
profilerade samarbetspartners hör SF, Saab, och Klarna. Inom Agency tillhandahåller Borg Owilli tjänster som omfattar bland annat 
konceptutveckling, strategisk planering, samt copywriting och framtagande av redaktionellt innehåll (native), men även 
framtagande av olika slags rörlig bild och podcaster. Inom distribution tillhandahåller man tjänster för mediestrategi, samt 
distribution av native- och printannonser i exklusiva distributionskanaler.  

Bolaget är sverigeledande och tillhör ett av de mest prisbelönta på den svenska marknaden. Borg Owilli grundades 2016 av Mikael 
Owilli och David Borg. VD för Borg Owilli är Mikael Owilli. Bolaget meddelade i oktober 2022 att man ingått avtal med VO2 
angående förvärv av bolaget.  

Nedan syns två exempel på kampanjer framtagna av Borg Owilli. Kampanjer kan omfatta att utforma innehåll med särskilda 
budskap, syften och målgrupper. Målgruppen kan segmenteras och preciseras utifrån demografi, exempelvis specifika 
inkomstgrupper eller åldersgrupper.  

Figur 13: Borg Owilli: Referenscase  Figur 14: Borg Owilli: Referenscase 

 

 

 
Källa: Borg Owilli  Källa: Borg Owilli 

Affärsmodell 

Borg Owilli tillhandahåller tjänster inom produktion och distribution av innehåll. Distribution utgör majoriteten av bolagets 
intäkter, men man växer kraftigt inom byrådelen samt segmentet för egna produkter. Distribution omfattar att optimera 
aspekter såsom timing och frekvens för distributionen, samt att välja rätt målgrupp och kanaler för budskapet för att 
maximera effekten. Inom Agency arbetar bolaget med att utveckla olika koncept för marknadsföringskampanjer, vilket 
exempelvis omfattar att skapa redaktionellt innehåll, arbeta med copywriting eller skapa innehåll för sociala medier. Bolaget 
har inom de egna produkterna tagit fram koncept som Ingenjörsfördommar, Småbolagspodden och Vem vill bli jurist.  
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Livewrapped 

Livewrapped tillhandahåller en egenutvecklad teknisk plattform för header bidding, som är ett verktyg inom processen för att 
förmedla annonsutrymme i den programmatiska transaktionen. Header bidding-applikationer ger publicister möjligheten att 
erbjuda annonsutrymme till flera parter samtidigt, vilket mer effektivt konkurrensutsätter försäljningen av utrymmet och optimalt 
ökar avkastningen. Livewrappeds lösning är en GUI (Graphical User Interface) som är baserad på Prebid.js, en open source-lösning 
och marknadsledande inom lösningar för header bidding.  

Livewrappeds lösningar är applicerbara för annonsutrymmen inom display, native och video. Bolagets lösning för header bidding 
erbjuds som en så kallad server-side-lösning, som till skillnad från en client-side-lösning adderar en ytterligare server som samlar 
in CPM-bud från intressenter. Detta reducerar fördröjning och gör processen snabbare. Livewrappeds tjänster inkluderar även ett 
användargränssnitt som ger en god överblick över vilka annonsörer som är aktiva i en publicists annonsytor, samt vilket pris som 
köparen betalar.  

Livewrappeds lösning medför en högre avkastning för ägare av annonsutrymme, genom högre CPM (Cost-per-mille) och högre fill 
rate (transaktioner i relation till förfrågningar). Bolaget har rapporterat en genomsnittlig ökning av annonsintäkter om 15% jämfört 
med inhouse-utvecklade prebid-lösningar för publicister. Livewrapped har en historik av stark och lönsam tillväxt, och med en 
churn om 0% sedan starten. Livewrappeds konkurrensfördelar inkluderar en lösning som är enkel att integrera, samt en hög 
servicenivå för bolagets publicister. Bolaget grundades 2017 av Fredrik Johansson, David Djurbäck och Björn Andersson. VO2 
förvärvade Livewrapped under 2022. VD för Livewrapped är Fredrik Johansson.  

Affärsmodell 

Livewrappeds plattform tillhandahålls till publicister ibland annat Sverige, Norge och Danmark, med kunder som Stampen Media, 
Gota Media och Dagens Näringsliv. Genom nätverket i VO2 kan Livewrapped accelerera sin försäljning, eftersom exempelvis 
AdProfit och Leeads kan kombinera till exempel sitt displayerbjudande med Livewrappeds lösning för header bidding. 2023 
planerar LiveWrapped att lansera sin plattform i Nordamerika, Asien, samt Europa utanför Norden.  

Marknaden för header bidding har varit under kraftig tillväxt sedan tekniken lanserades omkring 2015. Ca 70% av amerikanska 
publicister nyttjar någon typ av lösning för header bidding (Statista). Den höga adaptionsgraden medför att den historiska höga 
tillväxten avtagit något, men vi bedömer fortsatt att marknaden är under stark tillväxt.  

Vi anser att Livewrappeds låga churn (kundförlust), höga tillväxt med hög marginal och goda siffror för avkastning hos publicister, 
indikerar att bolaget har en mycket god marknadsposition. Vi bedömer dessutom att bolaget via nätverket som tillhandahålls via 

VO2s portföljbolag kan fortsätta redovisa attraktiva tillväxtsiffror under kommande år.  
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Zalster 

I september 2022 meddelade VO2 att man köpt 25% av aktierna i Zalster. Zalster är en framstående aktör inom tech-baserad 
annonsering i sociala medier. Bolaget tillhandahåller en plattform som kan användas för att optimera annonsköp för sociala 
medier. Zalster har expansionsplaner och planerar lansering utanför Sverige. Vi bedömer att integreringen i VO2-nätverket kan 
vara bidragande till att underlätta expansionen, genom utökade försäljningsmöjligheter.  

VO2 förvärvade 25% av Zalster för en total köpeskilling om 1 mkr. I överenskommelsen finns en option kring förvärvet av resterande 

75% av aktierna. Köpeskillingen för resterande 75% motsvarar 45 mkr, varav 50% ska erläggas kontant och 50% genom 

nyemitterade aktier i VO2.  
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Resultaträkning      

 2021  2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning 292 467 567 633 690 

Övriga rörelseintäkter 0 1 1 1 1 

Totala intäkter 292 468 568 634 691 

Kostnad sålda varor -235 -349 -408 -453 -486 

Bruttoresultat 56 119 161 181 205 

Försäljningskostnader -35 -70 -92 -101 -97 

Övriga rörelsekostnader -26 7 -28 -28 -31 

EBITDA -5 55 40 52 78 

Jämförelsestörande poster 12 -27 0 0 0 

EBITDA, justerad 7 28 40 52 78 

Avskrivningar 0 -1 0 0 0 

EBITA, justerad 7 27 40 51 78 

Amortering -6 -36 -18 -17 -14 

EBIT -10 18 22 35 63 

EBIT, justerad 1 -9 22 35 63 

Finansnetto 0 -2 -2 -2 -2 

Resultat före skatt -11 16 19 33 61 

Resultat före skatt, justerad 1 -11 19 33 61 

Total skatt 0 -3 -4 -7 -13 

Nettoresultat -11 13 15 26 48 

Nettoresultat, justerad 1 -14 15 26 48 

Intäktstillväxt - 60% 22% 12% 9% 

Bruttomarginal 19,3% 25,5% 28,3% 28,6% 29,8% 

EBIT-marginal, justerad 0,4% Neg. 3,8% 5,5% 9,2% 

EPS, justerad  0,02 -0,27 0,29 0,50 0,93 

EPS-tillväxt, justerad - N.m. N.m. 71% 87% 

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
     

 
 

Kassaflödesanalys      

 2021  2022 2023 2024 2025 

EBIT -10 18 22 35 63 

Övriga kassaflödesposter 13 0 12 7 -1 

Förändringar i rörelsekapital -1 13 11 5 5 

Kassaflöde från den operationella verksamheten 2 31 44 48 67 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -1 -1 -1 -1 

Övrigt Kassaflöde från investeringar 1 -37 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet 1 -38 -1 -1 -1 

Fritt kassaflöde 3 -7 43 47 66 

Nyemission / återköp 0 21 0 0 0 

Förändring av skulder 22 12 -3 -3 -3 

Övriga poster -3 -7 -5 -5 -5 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 18 26 -8 -8 -8 

Kassaflöde 21 19 35 38 58 

Nettoskuld 34 93 50 3 -63 

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
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Balansräkning      

 2021  2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR           

Goodwill 114 202 202 202 202 

Övriga immateriella tillgångar 59 130 123 117 111 

Materiella anläggningstillgångar 0 1 1 1 1 

Finansiella anläggningstillgångar 1 0 0 0 0 

Andelar i intresseföretag 0 1 1 1 1 

Övriga anläggningstillgångar 21 26 15 6 -2 

Summa anläggningstillgångar 195 360 342 327 313 

Kundfordringar 58 80 85 95 104 

Övriga omsättningstillgångar 43 18 25 28 30 

Likvida medel och kortfristiga placeringar 22 40 76 114 172 

Summa omsättningstillgångar 122 139 186 237 306 

SUMMA TILLGÅNGAR 318 498 528 564 619 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

Eget kapital 152 205 220 246 294 

Summa eget kapital 152 205 220 246 294 

Långfristiga räntebärande skulder 16 24 21 18 16 

Långfristiga leasingskulder 13 13 9 6 2 

Övriga långfristiga skulder 28 102 102 102 102 

Summa långfristiga skulder 58 139 132 126 120 

Kortfristiga räntebärande skulder 5 10 10 9 9 

Leverantörsskulder 51 59 74 82 90 

Kortfristiga leasingskulder 6 11 10 8 7 

Övriga kortfristiga skulder 45 75 82 92 100 

Summa kortfristiga skulder 108 154 175 192 205 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 318 498 528 564 619 

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
     

 
 

Tillväxt och marginaler      

 2021  2022 2023 2024 2025 

Intäktstillväxt - 60% 22% 12% 9% 

EBITDA-tillväxt, justerad - >100% 42% 29% 51% 

EBIT-tillväxt, justerad - N.m. N.m. 62% 81% 

EPS-tillväxt, justerad - N.m. N.m. 71% 87% 

Bruttomarginal 19,3% 25,5% 28,3% 28,6% 29,8% 

EBITDA-marginal Neg. 11,8% 7,1% 8,1% 11,3% 

EBITDA-marginal, justerad 2,3% 6,0% 7,1% 8,1% 11,3% 

EBIT-marginal Neg. 3,9% 3,8% 5,5% 9,2% 

EBIT-marginal, justerad 0,4% Neg. 3,8% 5,5% 9,2% 

Vinst-marginal, justerad 0,3% Neg. 2,6% 4,1% 7,0% 

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
     

 
 

Avkastning      

 2021  2022 2023 2024 2025 

ROE, justerad Neg. Neg. 7% 11% 18% 

ROCE, justerad Neg. Neg. 8% 13% 21% 

ROIC, justerad Neg. Neg. 8% 13% 26% 

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
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Kapitaleffektivitet      

 2021  2022 2023 2024 2025 

Kundfordringar / totala intäkter 20% 17% 15% 15% 15% 

Leverantörsskulder / KSV 22% 17% 18% 18% 18% 

Totala kortfristiga skulder / totala kostnader 36% 37% 33% 33% 33% 

Rörelsekapital / totala intäkter 2% -8% -8% -8% -8% 

Kapitalomsättningshastighet 1,5x 1,8x 2,1x 2,2x 2,1x 

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
     

 
 

Finansiell ställning      

 2021  2022 2023 2024 2025 

Nettoskuld 34 93 50 3 -63 

Soliditet 48% 41% 42% 44% 48% 

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

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
     

 
 

Aktiedata      

 2021  2022 2023 2024 2025 

EPS -0,22 0,26 0,29 0,50 0,93 

EPS, justerad 0,02 -0,27 0,29 0,50 0,93 

FCF per aktie 0,05 -0,14 0,84 0,90 1,28 

Eget kapital per aktie 3,10 4,00 4,28 4,77 5,71 

Antal aktier vid årets slut, m 49,2 51,4 51,5 51,5 51,5 

Antal aktier efter utspädning, snitt 49,2 51,4 51,5 51,5 51,5 

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
     

 
 

Värdering      

 2021  2022 2023 2024 2025 

P/E, justerad 801,6x Neg. 22,3x 13,0x 7,0x 

P/EK 5,1x 1,5x 1,5x 1,4x 1,1x 

P/FCF 292,0x Neg. 7,7x 7,2x 5,1x 

FCF-yield 0% Neg. 13% 14% 20% 

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Utdelningsandel, justerad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

EV/Sales 2,8x 0,8x 0,8x 0,7x 0,6x 

EV/EBITDA, justerad 118,5x 14,1x 10,7x 8,3x 5,5x 

EV/EBIT, justerad 668,4x Neg. 19,9x 12,3x 6,8x 

EV 809 397 428 428 428 

Aktiekurs 15,7 5,9 6,5 6,5 6,5 

Källa: VO2 Cap Holding, EPB 
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Aktiekurs och genomsnittligt motiverat värde      

VO2 Cap Holding (VO2:SS) 

 

Källa: EPB, IDC 
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Disclosure 
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av Erik Penser Bank AB (nedan ”Banken”) i informationssyfte, för allmän spridning, 
och är inte avsedd att vara rådgivande. Banken har tillstånd att bedriva bank- och värdepappersverksamhet och står under svenska 
Finansinspektionens tillsyn. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets 
riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan dock aldrig garanteras av Banken.  

Som ett steg i utformandet av Publikationen har det analyserade bolaget (nedan ”Bolaget”) verifierat faktainnehållet i Publikationen. Bolaget kan 
dock aldrig påverka de delar av Publikationen som innefattar slutsatser eller värderingar.  

Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns egna 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 heller sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter 
av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Publikationen utgör därmed inget investeringsråd och ska inte heller uppfattas som 
sådan. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på Publikationen alltid fattas självständigt av investeraren och Banken frånsäger sig därmed allt 
ansvar för eventuell förlust eller direkt/indirekt skada som grundar sig på användandet av denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är 
förenade med ekonomisk risk då dessa både kan öka och minska i värde. 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 ska 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. 
Värderingsmetoden ska läsas tillsammans med riskklassificeringen. Vad gäller riskklassificeringen: 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%. 
 

För mer detaljerad information om värderingsmodeller klicka här. 

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 innehåll i Publikationen. 

Bankens analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att förebygga och förhindra intressekonflikter 
och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. För att förebygga intressekonflikter har Banken bl. a. vidtagit åtgärder för att förhindra 
otillbörlig informationsspridning, även kallade ’Chinese Walls’. Analysavdelningen är därmed fysiskt avskild från Corporate Finance-avdelningen 
som inte heller får delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Banken har även interna regler för att hantera eventuella 
intressekonflikter mellan analytikern, Bolaget och Banken.  

Det kan dock, från tid till annan, förekomma att Banken utför 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 det analyserade bolaget. Banken har dock utarbetat interna restriktioner för 
när anställdas handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för analysen samt utformat interna regler för anställdas egna affärer som 
gäller för analytiker. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Den analytiker som har utarbetat 
Publikationen, och andra medverkande som har vetskap om analysens slutsats, får inte för egen räkning handla i berörda finansiella instrument 
eller med därtill relaterade finansiella instrument.  

Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska 
resultat.  

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt Bolaget. Klicka här för 
mer information om tjänsten.  

Om annat inte uttryckligen anges i Publikationen uppdateras analysen kvartalsvis samt när Bankens analysavdelning finner att så är påkallat av 
exempelvis väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till det analyserade bolaget eller finansiella instrument.  

Banken erhåller ersättning från Bolaget för tjänsten Penser Access. 
 

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 

 

https://docs.penser.se/a/3070/Varderingsmodell_och_multiplar.pdf
https://epaccess.penser.se/
http://www.penser.se/

