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MAG Interactive
Spelportföljen rör sig emot en skördeperiod

Ett intressant bolag i en växande marknad

MAG Interactive utvecklar casualspel för mobil. Bolaget har en stark ställning inom frågesport och
ordspel med höga rankingar på relevanta marknadsplatser. Sedan börsnoteringen 2017 har man utökat sin
spelportfölj samt kontinuerligt förbättrat nyckeltal vilket dock inte re'ekteras i kursen. Detta har skett
samtidigt som mobilspelandet ökat globalt och en multipelexpansion har skett i sektorn på börsen.

Intressant skede för estimat och verksamhet

MAG har under de senaste kvartalen lanserat nya titlar och ökat investeringarna i marknadsföring. Trots
detta är bolaget ett av de lägst värderade i sektorn. Vi anser att detta beror på att marknaden underskattar
dynamiken i mobilspelsbranschen och att de investeringar MAG genomfört snarast anses belastande. Vi
bedömer att MAGs spel kommer genomgå en period med hög lönsamhet kommande 6-18 månader.

Uppvärdering att vänta

Vi bedömer att dagens värdering av MAG inte i tillräcklig utsträckning diskonterar kommande
"skördeperiod" de senaste kvartalens och årens satsningar på spelsläpp och marknadsföring lagt grunden
för. Vi bedömer att bolaget kommer se en accelererande EPS-tillväxt och ser därför ett motiverat värde om
26-28 kr och en medelhög risk.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20/21e -0.13 -0.13 0.0%

EPS, just 21/22e 0.25 0.25 0.0%

EPS, just 22/23e 0.38 0.38 0.0%

Kommande händelser
 
Q4'19/20 rapport den 21 oktober 2020

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 27.8m

Market cap 637

Nettoskuld (161)

EV 476

Free Float 74.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 88.0(k)

Reuters/Bloomberg MAGI

 
Prognos (SEK)

 
19/20e 20/21e 21/22e 22/23e

 
Sales,m 218 275 304 313

Sales Growth 25.7% 26.4% 10.6% 2.9%

EBITDA, m 21.2 30 43 47

EBIT, m (16.6) (4.4) 8.9 13.2

EPS, adj (0.65) (0.13) 0.25 0.38

Equity/Share 11.3 11.2 11.4 12.0

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal NA% (1.6)% 2.9% 4.2%

ROE (%) NA% 7.7% 11.0% 13.5%

ROCE NA% (1.2)% 2.4% 3.4%

EV/Sales 2.19x 1.73x 1.57x 1.52x

EV/EBITDA 22.5x 16.1x 11.1x 10.1x

EV/EBIT (28.7)x (107.5)x 53.8x 36.0x

P/E, adj (35.3)x (181.2)x 90.5x 60.6x

P/Equity 2.0x 2.1x 2.0x 1.9x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield 2.6% 3.2% 3.0% 3.0%

Net Debt/EBITDA (7.6)g (6.2)g (5.1)g (5.6)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 26.00 - 28.00
  
Current price SEK22.90

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
Spelportföljen rör sig emot en skördeperiod

Investment Case

MAG Interactive utvecklar s.k. casualspel för mobil. Bolaget har en stark ställning inom frågesport och
ordspel med höga rankingar på relevanta marknadsplatser. MAG har under de senaste kvartalen och åren
visat en stark tillväxt i spelbidrag (nettoomsättning - kostnader för plattformsavgifter (hänförliga främst till
avgifter till Apples App Store och Google Play) - kostnader för avkastningsdriven marknadsföring). Detta
re'ekteras inte i värderingen då bolaget är bland de lägst värderade mobilspelsbolagen på Stockholmsbörsen.
Vi bedömer att EPS kommer att accelerera kommande år vilket gör att vi ser ett motiverat värde om 26-28 kr.

Bolags pro5l

MAG Interactive utvecklar s.k. casual games som spelas online mellan spelare. Detta gör att spelen får en
relativt lång livstid. Många av MAGs titlar har haft en imponerande lång livslängd och vi bedömer att bolaget
kommer ha möjlighet att genom en väl inarbetad utvecklingsprocess fortsätta lansera speltitlar med lång
livslängd. Den första versionen av bolagets spel Quizkampen lanserades redan 2012. En uppdaterad version
är i dagsläget det spel i bolagets portfölj med högst intjäning.

MAG beGnner sig för tillfället i ett mycket intressant läge med ett antal kvartal med röda siHror till följd
av ökade investeringar i marknadsföring och spelsläpp. Vi bedömer dock att dessa investeringar har burit
frukt i form av ständigt förbättrade nyckeltal vilket kommer leda till en EPS-expansion kommande år. Detta
då spelbidraget förväntas öka samtidigt som kostnadsbasen är konstant. Dynamiken inom mobilspel följer
nämligen ett mönster där kostnadsbasen når sin topp innan intjäning då marknadsföringsinvesteringar har
en payback-tid på 6-9 månader. Vi kallar denna period för skördetid. Skördetiden innebär en period med
stigande marginaler och tillväxt. Vi anser att denna period är att vänta kommande 12-24 månader.

Mobilspel är en av de snabbast växande formerna av underhållning. Marknaden är till skillnad ifrån
dataspelsmarknaden väldigt fragmenterad. I dagsläget uppgår den adresserbara marknaden för MAG till USD
5,1bn och väntas växa med ca 10% kommande år. Den viktigaste drivkraften i sektorn är ökat användande
av mobiltelefon som betalmedel i s.k. in app-köp. Här ser vi att MAGs nya titlar likt Wordzee! har starkare
KPIs (nyckeltal) än tidigare spel.

Värdering

Vi har använt oss av två metoder för att bestämma ett värde på MAG, DCF och relativvärdering. Dessa två
indikerar ett värde i spannet 26-28 kr.

Motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde i spannet 26-28 kr. Vi bedömer att man kommande tre kvartal kommer att gå in i
en s.k. skördeperiod med lönsamhetsexpansion som följd. Ser vi en lönsamhetsexpansion bedömer vi att en
större del av värderingsgapet kommer att stängas vilket skulle ge ett motiverat värde i spannet 30-32 kr.
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Bolagsfakta

Största aktieägare Röster Aktier

Daniel Hasselberg 12,0% 12,0%

Kaj Nygren 11,2% 11,2%

Avanza Pension 10,4% 10,4%

Swedbank Robur 9,3% 9,3%

Övriga 57,1% 57,1%

Ordförande Birgitta Stymne Göransson

Verkställande direktör Daniel Hasselberg 

Finansdirektör Magnus Wiklander

Investerarkontakt Magnus Wiklander

Hemsida https://www.maginteractive.com/startpage/
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MAG Interactives verksamhet, position i värdekedjan och drivkrafter i industrin

MAGs geograGska huvudmarknader är Europa och USA. Begreppet casualspel deGnieras som enklare spel vilka inte
behöver spelas under en längre tid. Exempel på detta är frågesporter samt ord- och pusselspel. Dessa spel har en
förhållandevis lång livslängd vilket gör att de blir höglönsamma över tid.

Mobilspelsvärdekedjan består av fem steg. Se nedan för en illustration av hur dessa förhåller sig till varandra.
Historiskt har man inom dataspel jobbat med självständiga utvecklare och publishers (förläggare) men inom
mobilspel tenderar dessa vara desamma vilket också är fallet för MAG Interactive. Det Gnns dock även fristående
utvecklare och publishers i ekosystemet.

Värdekedja mobilspel

Utveckling: Detta steg innefattar idé, story, koncept och att skriva den underliggande koden. Spelet kan bygga
på egenutvecklad IP eller licensierad IP. Exempel på licensierad IP är Disney- och Star Wars-spel. Ett exempel på
egenutvecklad IP är Angry Birds.

MAG jobbar med en fast analysdriven modell för spelutveckling. Denna modell har fem steg (se illustration nedan):

Produktionsfaser och tidsåtgång för spelutveckling hos MAG
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• Kreativ fas: Denna fas har tre stadier: idé, prototyp och förproduktion. Idéer uppkommer ofta på vad
MAG kallar MAG Hacks. Detta är tillfällen då bolagets utvecklare träHas och jobbar på egna projekt utöver
traditionella uppgifter. Ingen kod skrivs i detta stadium.

• Prototyp: Under denna fas skrivs baskod och grundläggande spelmekanik ("gameplay"). Spelet testas här på
mindre fokusgrupper bestående av anställda och nära anhöriga till bolaget. MAG producerar 12-15 prototyper
varje år.

• Analysfas: Denna fas är indelad i två steg: alpha och produktion. Under alphafasen utvecklas en minimum
viable product "MVP", d.v.s. en prototyp som innehåller det essentiella och konceptuella för en speltitel.
MAG brukar utveckla 6-8 spel till alphafasen årligen. Dessa spel testas i fokusgrupper för att mäta churn
(kundbortfall) och ARPU (genomsnittlig intäkt per kund). Spel beGnner sig i alphastadiet i 2-4 månader.

• Produktion: Denna fas tar ca 2-6 månader. MAG ämnar att årligen ha 1-2 spel som genomgår s.k. soft launch
eller mjuklansering. Fasen börjar med att bolaget samlar in all data ifrån alphafasen. Huvudfokus är att
utveckla och utvärdera retention rate, d.v.s. hur länge en kund fortsätter att spela. Spelet genomgår därefter
en soft launch, och under denna lansering används MAGs varumärke för första gången. Vad som skiljer denna
fas från tidigare är att de första utvecklingsstegen endast sker i ett produktteam. Under mjuklanseringen blir
övrig personal som t.ex. marknadsföringsteam involverade.

Publicering: Innebär att bolaget ansvarar för alla aktiviteter kring spelsläpp och under spelets livslängd. Huvudfokus
under detta steg är marknadsföring, retention (återkommande kunder) och att öka ARPDAU (genomsnittlig intäkt
per dagligt aktiv kund). Distribution av uppdateringar är en viktig del i detta led där publishingteamet jobbar
nära utvecklingsteamet. Historiskt har MAG utvecklat alla spel man varit ansvarig förläggare för. Undantaget är
Backpacker som utvecklades av Qiiwi Interactive.

Distribution: MAG jobbar i huvudsak med två distributörer, Apple (App Store) och Android (Google Play).
Dessa får ca 30% av in game-köp och andra transaktioner på respektive marknad. Bolaget tar även 30% av
prenumerationsavgifter. Denna avgift reduceras till 15% efter 1 år.

Marknadsföring: MAG jobbar med två typer av kundanförskaHning. Ca 66% av kunderna kommer från organiska
källor och resten är köpta. Organiska källor innebär att MAG inte köper traGk från tredje part utan att kunder aktivt
söker upp bolagets titlar. MAG mäter i huvudsak två parametrar i sin marknadsföring; CPI/CAC (Cost Per Install,
kostnad per installation, eller Customer Acquisition Cost, kundanförskaHningskostnad) och LTV (Life Time Value,
livstidsvärde kund). Bolaget investerar i marknadsföring när LTV är större än CAC vilket ger en positiv ROI (Return
On Investment, avkastning på investering). Bolaget mäter även payback-tid på kunder. Payback för kunder är 6-9
månader vilket gör att lönsamheten på in game-köp släpar efter något.
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MAGs spelportfölj

Nya Quizkampen (eng. Quiz Duel)
Quizkampen är ett frågesportspel där deltagare utmanar vänner och bekanta i dueller. Varje duell har sex omgångar
där deltagarna turas om att välja ämne (se Appendix II för skärmdump). Spelet lanserades redan 2012, men
under Q4'2019 (Q1'19/20) lanserades en ny version bättre anpassad för att monetärisera användarbasen med bl.a.
utmaningar och 'er sätt att få intäkter genom in game-köp (se nedan för exempel på biljetter till utmaningar som
kan köpas i appen). Denna version provlanserades i Sverige under Q1'19/20, UK/Irland Q2'19/20 och Q3'19/20
globalt. Lanseringen följer det ovan presenterade mönstret och genom att successivt lansera spelet går det att
göra kontinuerliga uppdateringar för att maximera KPIs. För att öka antalet spelare har Nya Quizkampen inlett ett
samarbete med det svenska TV-programmet "Vem kan slå Anja och Foppa". Spelet kommer att lansera specialquiz
i samband med att programmet sänds. Vi bedömer att bolaget kan komma att göra liknande kampanjer på andra
kärnmarknader, t.ex. Tyskland.

WordZee!
Wordzee! är ett spel inspirerat av Yatzy. Spelarna turas om att få bokstäver för att kunna spela ut ord. Varje match
består av sex omgångar. In app-köpen gör att man kan få fördelar i spelet genom t.ex. 'er bokstavsbyten. Se bilderna
i Appendix II för detaljer ur gameplay och in app-köp. Vi bedömer enkelheten och de tydliga fördelarna av att
göra in game-köp som den främsta orsaken till att Wordzee! är det spel i MAGs portfölj med starkast KPIs. Spelet
mjuklanserades i oktober 2019 på den svenska marknaden och november globalt. Spelet är det man i dagsläget
fokuserar marknadsföring/kundanförskaHning inom.

Word Domination
Word Domination är en blixtvariant av det klassiska brädspelet Scrabble. Deltagarna får sju bokstäver och har fem
omgångar att samla på sig maximalt antal poäng. Precis som i Wordzee! Gnns det möjlighet för spelare att köpa till
sig fördelar i spelet via in game-köp. Dessa köp blir dock inte lika direkta som i WordZee. Se Appendix II för exempel.

Ruzzle
Spelet har inspirerats av Boggle. Spelaren får här 16 bokstäver med bonusmultiplar och ska på tre omgångar samla
så många ord som möjligt. Se Appendix II för skärmdump. Vi bedömer baserat på den statistik vi har tillgänglig att
Ruzzle har börjat tappa i popularitet men spelet har en trogen följarskala med höga marginaler.

För att närmare förstå dynamiken i mobilspelsindustrin följer nedan ett stycke om drivkrafterna i industrin och
vad som driver intjäningen hos mobilspelsutvecklare. Efter den generella genomgången presenterar vi nyckeltal från
MAGs titlar och vad vi tror om utvecklingen kring dessa.
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Drivkrafter

Den globala spelmarknaden väntas 2020, enligt konsultbolaget Newzoo, uppgå till ca USD 160bn. Mobilspelande
väntas utgöra ca 40% av marknaden 2020. Appendix I avhandlar den globala spelmarknaden i detalj.

Spel på mobilen är den tredje vanligaste aktiviteten på mobiltelefoner enligt konsultbolaget Business of Apps. Vi
bedömer att de marknader där MAG är aktiva har en hög mobilpenetration, vilket gör att det inte är tillväxten i antalet
smartphones utan antalet köp i appar som är drivkraften i industrin. Antalet köp i appar har växt explosionsartat
de senaste åren. Se nedan för app-köpens totala volymutveckling samt det enskilda app-köpets generella storlek på
olika marknader.

Som bilderna visar beGnner sig MAG på marknader med hög betalningsvilja samt förhållandevis få som betalar för
tjänster i appar. Vi bedömer därför att köp av tjänster i spel snarare än antalet nedladdade spel kommer att vara
drivkraften för MAGs intäkter framöver.

Utöver 'er in game-köp anser vi att antalet aktiva spelare är en viktig drivkraft framöver. Detta beror på att ca 50% av
MAGs intäkter kommer från annonser. Vi bedömer dock att antalet aktiva användare är en funktion av spelutveckling
och att en bra titel genererar både ett högt antal användare (t.ex. Quiz Duel) eller en hög ARPDAU (genomsnittlig
intäkt per aktiv användare).

In app-köp (volym USDm och tillväxt)
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Vi bedömer att en nyckel för att nå en hög intjäning på en app är att varje nedladdning "lever" länge. Nedan följer
en graf som visar hur retention rate (återkommande användare) har utvecklats över de senaste åren. Retention rate
är här deGnierat som att en app används mer än 10 ggr. Grafen nedan till vänster visar churn respektive retention
rate för appar efter 1, 2 och 3 månader. Värt att notera är att lyckas man utveckla en app som används mer än 10
ggr så lever den relativt länge.

Churn rate (kundbortfall) och återkommande
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Nedan belyser vi retention rate för olika spelgenrer. Som tidigare behandlats är MAG aktiva inom casualspel där
bl.a. pussel och ordspel ingår. Vi bedömer att dessa spel har en förhållandevis lång livslängd. Ytterligare en aspekt vi
sett att branschbedömare belyser för en hög retention rate är multiplayer. Detta då inaktivitet gör att du "förlorar"
spelet. Detta är något MAG har i samtliga sina spel.

Retention rate (dagar) spelgenre

Adjust

Annonser per minut vs retention

Adjust and Unity ADS report

Annonser per minut och intäkter, Q1 2020

Adjust and Unity ADS report

Som ytterligare stöd för vår analys, visar graferna kostnaden för att förvärva en kund (CPI) och CVR (hur många som
ser en annons för ett spel och sedan väljer att ladda ned det). Vi visar nedan statistik för både Android och iOS.
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Kostnad ny kund (USD) och annonskonvertering
(Android)
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Adjust and Unity ADS report

Graferna visar att det Gnns möjlighet att växa inom casual gaming och att MAG beGnner sig i rätt vertikal. Data för
casualspel saknas dock för iOS, men vi bedömer att den följer ett liknande mönster som Androidspelen. En viktig
intäktskälla för MAG (60% av intäkterna i senaste kvartalet) är reklam. Nedan följer två grafer som visar hur reklam
påverkar intjäningen i ett spel. Graferna visar tydligt att det är en balansgång mellan mängden annonser och om
spelare stannar i spelen. Vi bedömer att MAG har klarat denna balansgång bra.

Sammanfattningsvis framgår att nyckeln till ett lönsamt spel inom casual gaming går att förklara med följande fyra
aspekter:

• Locka nya kunder genom reklam. Här bedömer vi att det är viktigt att marknadsföra sig på rätt plattformar/
marknader då dessa skiljer sig väsentligt åt.

• Behålla spelarna förbi den första nedladdningen. Vi bedömer att om man klarar den initiala churnen Gnns det
en relativt hög chans att ett spel kan leva länge. Vi bedömer att t.ex. multiplayer är en aspekt som förlänger
livslängden.

• Undvika att ha för mycket reklam i spelen. Vi bedömer att reklam leder till mer lönsamma spel men kan
skrämma bort kunder. Graferna ovan visar detta.

• Ett spel om att uppnå volym. Grafen nedan visar ARPU, d.v.s. genomsnittlig livstidsintäkt per användare.
SiHran är relativt låg vilket skvallrar om att framförallt hyper-casualspel (spel som endast spelas 1-2 ggr och
ryms inom t.ex. en reklampaus i annat spel) är en fråga om att få upp ett högt antal spelare. Casualspel likt
de MAG utvecklar har en betydligt högre snittintäkt per kund. Nyckeln är sedan att behålla dessa spelare
längre än första gången man öppnar appen genom t.ex. multiplayer.

ARPU (USD Cent) bland hyper-casualspel
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Drivkrafter MAG

För att mäta utvecklingen och hur lyckade MAGs stora titlar New QuizDuel, Wordzee!, Ruzzle och Word Domination
är har vi valt att studera två nyckeltal.

Totalt antal nedladdningar per månad: Ger en indikator på marknadsföringskampanjernas resultat och in'ödet
av nya kunder till MAGs speltitlar. Då mobilspel har en förhållandevis hög churn blir detta en nyckelfaktor i
tillväxtestimaten. Antalet nedladdningar driver både annonsintäkter och in game-köp.

Totala intäkter per spel: Denna siHra mäter hur lönsamt ett spel är över en given tidsperiod. Denna siHra re'ekterar
endast in game-köp och är efter den 30-procentiga avgiften till App Store/Google Play. MAG rapporterar sina in
game-köp brutto.

MAG deGnierar sina viktigaste nyckeltal som följande:

ARPDAU: Gross Inapp + annonsintäkter per dagligt aktiv kund

Daglig nettoomsättning: DAU*ARPDAU

Dessa nyckeltal är centrala för att förstå dynamiken i intjäning hos en mobilspelsutvecklare. I texten nedan
presenterar vi dem för MAGs titlar och kommenterar utvecklingen. I stycket som berör estimat för kommande år
går vi igenom ett antal känslighetstabeller.
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Analys New QuizDuel

Graferna nedan visar det mönster som varit tydligt bland mobilspelsbolagen under 2020: en kraftig ökning av
nedladdningar i mars/april. Toppen i nedladdningar för New QuizDuel kom i samband med den globala lanseringen
i maj 2020. Den mest intressanta aspekten i graferna nedan är intäkterna. Då de 'esta nedladdningar kommer från
beGntliga kunder i gamla QuizDuel är marginalen väsentligt högre än hos helt nya, förvärvade kunder då CAC är
i princip obeGntlig.

I Q4 spelade ca 40% av alla användare New QuizDuel. Bolaget har som målsättning att öka detta till 100% vid utgången
av Q1'20/21. Skulle detta ske bedömer vi att ARPDAU kommer stiga. Det är framförallt spelläget Arena som driver
utvecklingen i ARPDAU. Under Q1'20/21 kommer ett nytt "VIP-paket" lanseras vilket vi bedömer kommer ha en
positiv inverkan på ARPDAU.

Intäkterna har är endast in-game köp. Quizkampen har historiskt varit ett spel där annonsintäkter dominerat.
SiHrirna nedan visar därför inte hela intjäningen.
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Analys Wordzee!

Precis som i fallet ovan ser vi en kraftig ökning i antalet nedladdningar under coronakrisen tidigare i år. Detta
var ca 4 månader efter att spelet släppts i november 2019. Ett exempel på hur användaraktiviteten ökade under
Covid-19 var att chattandet i appen ökade med 40% i mars/april. Från mitten av augusti ökade MAG investeringarna
i marknadsföring för Wordzee! vilket vi tror kommer resultera i ett starkt in'öde av spelare kommande kvartal.

Som gameplay-bilderna i Appendix II visar är Wordzee! byggt för att locka till 'er in game-köp vilket har resulterat i en
högre ARPDAU de senaste månaderna än för QuizDuel. Det mest intressanta i graferna är hur antalet nedladdningar
når en toppnivå i mars/april men, intäkterna minskar betydligt mindre. Detta tyder på att de investeringar som
gjordes i marknadsföring under feb/mars har resulterat i en lönsam och lojal kundbas vilket vi bedömer kommer
leda till en stark vinsttillväxt framöver.

Nedladdningar i månaden Nedladdningar (Ack.)

Intäkter i månaden netto (USD) Intäkter, netto (USD) Ack.
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Analys Word Domination

Word Domination visar att spel kan vara lönsamma trots att antalet nedladdningar och aktiva användare sjunker.
Vi bedömer att MAG inte investerar i marknadsföring för spelet vilket gör att marginalen för intäkterna från
titeln blir höga. Vi bedömer att de förhållandevis höga intäkterna vs antalet nedladdningar går att härleda till den
prenumerationstjänst som lanserades under våren 2019. Tjänsten innebär att spelare, mot en fast summa i månaden,
får tillgång till extramaterial. I Q4'19/20 stod prenumerationstjänsten för 28% av intäkterna mot 25% i Q3. Under
kvartalet lanserades även elementet Stories som höjde in game-köpen.
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Övriga titlar

Vi bedömer att MAGs övriga titlar (Wordbrain och Wordalot), två spel i samma genre som de ovan, fortfarande lever
och bidrar trots relativt låg tillväxt med hög intäkt, d.v.s. att spelen är i den s.k. skördeperioden. Här görs inga större
investeringar i marknadsföring eller utveckling, vilket ger spelintäkter med hög marginal.

I samband med utgången på Q4'19/20 förvärvade MAG det svenska bolaget Sventertainment, utvecklare av quizappen
Primetime. Spelet tillför ca 100 000 dagliga aktiva användare. Vi bedömer att detta förvärv kommer öka ARPDAU
något framöver. Vidare tror vi att det Gnns synergier med QuizDuel då båda spelen är Triviaspel.
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Rating hos App Store och Google Play

Quizkampen (App Store) Quizkampen (Google
Play)

Wordzee! (App Store) WordZee! (Google Play)

Word Domination (App
Store)

Word Domination
(Google Play)
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Portföljmanagement hos mobilspelsbolag

Ovan har vi beskrivit utvecklingsprocessen och spelportföljen hos MAG. För en mobilspelsutvecklare är det viktigt att
ha en portföljstrategi. Nedan följer ett utdrag ur spelutvecklaren G5s rapport om de olika faserna i ett spels livslängd.
Kostnaderna för ett spel är som högst i utvecklingsfasen och under tiden bolaget skalar upp användarbasen för att
nå toppen. Under denna tid är marknadsföringskostnaden som högst. Lyckas man nå tillräckligt många användare
som använder appen 'er än 10 ggr är chansen hög att spelet rör sig till de två sista faserna där lönsamheten är
högst. Intäkterna för spelet representeras av den orangea linjen och kostnaderna av den streckade. En framgångsrik
spelutvecklare ser till att ha spel i alla faser där mogna titlar Gnansierar spel i fasen där en användarbas byggs upp.
I bilden nedan till höger ser vi var MAGs olika titlar beGnner sig. Vi bedömer att kommande två år kommer 'er av
MAGs titlar beGnna sig i fas 3 till 5 vilket kommer att leda till en stark EPS- tillväxt.

Vi bedömer att Wordzee! och New QuizDuel som lanserades globalt mitt under pandemin kommer beGnna sig i den
mest lönsamma perioden för spel kommande 6-9 månader. Detta återspeglas i estimaten för 20/21. Se nedan för hur
de rör sig emot en mer lönsam period.

Det spel som har den mest intressanta positionen i portföljen är New QuizDuel. Vi bedömer att nästan alla de nya
nedladdningarna av spelet kommer direkt ifrån "gamla" QuizDuel då denna app stängts ned på 'era marknader. Med
anledning av detta bedömer vi att CAC (kundanförskaHningskostnad) för dessa spelare är de facto noll. Vi ser därför
en marginalexpansion och ökning av ARPDAU i närtid.

En viktig aspekt att ta hänsyn till är de olika täckningsbidragen på annonsintäkter och in game-köp. In game-köp har
en COGS om 30% vilket ger ett täckningsbidrag om 70%. Annonsintäkter har däremot ett täckningsbidrag om 100%.
Spel likt QuizDuel som förlitar sig på höga annonsintäkter är därför lönsammare än app-köp-tunga spel. Intäkten
per spelare kan dock bli betydligt högre i ROI-kalkylen för in app-köp.

MAG spelportfölj ögonblicksbild

Tidslinje MAGs spelportfölj ...

... visar att man rör sig mot en skördetid
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Estimat

MAG har två olika intäktskällor, in game-köp och annonser. Intäkterna för in game-köp har en lägre marginal då 30%
av intäkterna går till Apple/Google som betalning för att bolagets spel Gnns representerade i App Store eller Google
Play. Kostnaden täcker även att spelen är kompatibla med operativsystemen som Apple och Google tillhandahåller.

Annonsintäkterna har en högre marginal än in game-köp då MAG får betalt direkt av annonsköparna. Vi bedömer
dock att annonsintäkterna drivs av samma faktorer som driver in game-köp, d.v.s. antalet spelare. Vi väljer därför
att modellera de två intäktsströmmarna separat där annonsintäkter blir en direkt funktion av antalet spelare men
även i närtid geograG.

In game-köp

Vi bedömer att in game-köpen styrs av tre parametrar:

Churn rate: Hur många som väljer att avinstallera/avbryta köp under kvartalet. Vi har valt att basera våra antaganden
kring denna parameter på de nyckeltal vi såg i industrirapporterna citerade ovan.

ARPDAU (intäkt per dagligt aktiv kund): För att få en bättre jämförelse mot övriga bolag i vårt peer set nedan har vi
räknat ut vad dagliga intäkter är per in game-köp för MAGs kundbas. Denna siHra är brutto och i COGS justerar vi
för de 30% som går till App Store/Google Play för att kunna ha aHären på respektive marknadsplats.

Antal nya kunder: Denna siHra styrs av den budget som MAG lägger på marknadsföring. Nyckeltalet här är CAC
(Customer Acquisition Cost). Genom att öka marknadsföringen kan MAG driva topline-tillväxt, men för att bibehålla
en god lönsamhet måste churn och CAC hållas på rimliga nivåer.

CAC (Customer Acquisition Cost): Vi tillsammans med marknadsbedömare anser att CAC är relativt konstant och
beroende på vilken typ av kunder som ett bolag "köper". Då MAG kommer att fokusera på att öka ARPDAU bedömer
vi att CAC kommer att stiga marginellt.
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Vi bedömer att MAGs strategi framöver är att maximera ARPDAU då tillväxt i denna har en hög skalbarhet och
lönsamhet. Vi har därför prognostiserat att antalet aktiva kunder kommer vara kring 2 miljoner kommande kvartal
och år. Tillväxten och lönsamhetsexpansionen som väntar är således kopplad till ARPDAU där MAG har mycket att
ta igen på andra bolag i sektorn. Graferna visar vad andra bolag i industrin visat för senast rapporterad ARPDAU
samt våra estimat för ARPDAU de kommande kvartalen.
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Med utgångspunkt frå de branschrapporter vi tagit dela av bedömer vi churn rate vara konstant under vår
prognosperiod. Känslighetstabellen visar in game-köp 20/21 baserat på ARPDAU och antalet dagligt aktiva användare
(DAU). Vi räknar i våra estimat att antalet dagligt aktiva användare kommer variera kring 2 miljoner och att bolaget
kommer att fokusera sina resurser på att öka in-game köpen. Då bolaget "köper" spelare via marknadsföring går det
att styra inköpen mot spelare med höga intäktsvärden snarare än volym.
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CAC olika geogra5er

Adjust and Unity ADS report
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Mobilspelsbolagen och Covid-19

Samtliga mobilspelsbolag på börsen såg kraftiga in'öden av kunder under mars-april 2020. MAG såg en ökning av
DAU i slutet på mars med ca 25% mot ett normalt andra kvartal. Andra mobilspelsbolag såg ett liknande mönster.
Under april nådde Wordzee! ca 1 mn nedladdningar och New QuizDuel nådde 1 mn nedladdningar ca 3 veckor efter
sin globala release den 5 maj.

Det var framförallt dagligt aktiva användare som sköt i höjden, medan ARPDAU var på liknande nivåer som tidigare.
Även annonsintäkter per dagligt aktiv användare var något högre.

Vi ser också att CAC har sjunkit under pandemin, enligt vår bedömning i snitt 20-30%. Ett annat viktigt nyckeltal är
klickningsgraden (CTR), d.v.s. hur många som klickar vidare på en spelannons, vilken steg med 25-35%. Vi bedömer
att en fortsatt nedstängning under en potentiell andra våg kan få liknande eHekter under Q1'20/21.

Under normala år brukar omsättningen i Q4 vara sekventiellt ca 10% lägre än Q3. Detta beror främst på lägre
annonsintäkter då budgetar under sommaren är lägre hos annonsköpare men även på lägre aktivitet i nätverket
hos MAG.

Sammanfattningsvis tror vi att in game-köpen kommer att utvecklas enligt nedan under kommande kvartal och år.
Vi bedömer att den tillväxt vi ser kommer drivas av en högre intäkt per kund (ARPDAU) snarare än ett stort antal
aktiva kunder.
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Annonsintäkter

Den andra komponenten i MAGs intäkter är annonsintäkter. Vi bedömer att denna drivs av två faktorer: dagligt aktiva
användare och intäkt per användare. Nedan följer en känslighetstabell över intäkt per DAU och antalet DAU samt
diagram över annonsintäkternas utveckling på kvartalsbasis och kommande år. Vi räknar med att bolaget kommer
att ha ca 2 millioner dagligen aktiva användare vilket gör att annonsintäkterna kommer öka i lägre takt än in-game
köp framöver.
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Vi har antagit en annonsintäkt per DAU under vår prognosperiod som 'uktuerar kring de historiska nivåerna och
säsongsvariationerna. Vi noterade dock ett uppställ i samband med Covid-19. I närtid (kommande kvartal) gör vi
dock vissa antaganden då geograGn på nedladdningar kan variera.
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Kostnadsbas

MAGs COGS (kostnad sålda varor) har tre komponenter: plattformsavgifter, serveravgifter och övrigt.
Plattformsavgifter är avgifter till Google och Apple för att spel ska Gnnas på respektive plattform och omfattar 30%
av in game-köp. Serverkostnaderna är kopplade till antalet dagligt aktiva användare vilket gör att vi bedömmer denna
vara konstant.

Komponenter av COGS (y/y)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

17/18 18/19 19/20 20/21e 21/22e 22/23e

Platform fee Server costs Other

Komponenter av COGS (q/q)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Q1'19/20 Q3'19/20 Q1'20/21 Q3'20/21 Q1'21/22 Q4'21/22

Platform fee Server costs Other

Marknadsföring

För att illustrera hur marknadsföringsinvesteringar driver tillväxt har vi valt att graGskt visa sambandet mellan
investeringar i marknadsföring (UA) och totala intäkter. MAG har som strategi att investera i marknadsföring så länge
payback-tiden förblir 6 månader då ca 86% av värdet på en kund eligt 'ertalet branschkännare har hunnit realiserats.

En viktig, om än svårmätbar, faktor ,men som har en stor inverkan på omsättningen är den s.k. K- eller X-faktorn.
Denna faktor beskriver intjäningen utöver den som går att härleda från marknadsföring. Hantverket i spelutveckling
blir således att maximera K- eller X-faktorn samt managerna UA och spelportföljen. Vi bedömer att både QuizDuel
och Wordzee har höga s.k. X-faktorer då dessa lyckats växa antalet nedladdningar organiskt och via word of mouth.

LTV-kurva casualspel Samband mellan UA och intäkter sex månader i
framtiden
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För att förstå sambandet mellan UA och intjäning på djupet har vi valt att titta på UA vid en given tidpunkt och
jämföra summan av in-game köp kommande 6 månader. Vi har valt sex månader då en stor del av kundvärdet då
realiserats samt att MAG har som policiy att investera med en payback-tid på sex månader. Vi ser här ett visst positivt
linjärt samband vilket inte är en överraskning då marknadsföring brukar bidra positivt till intjäningen. Sambandet
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visar en avkastning på investerad marknadsföring på ca 14%. Värt att notera är att endast ca 50% av in-game köpen
går att förklara med marknadsföring. Skulle MAG dra ned UA till noll skulle bolaget förmodligen kortsiktigt öka
marginalen.

Omsättningen, plattformsavgifter och marknadsföringskostnader mynnar ut i det s.k. spelbidraget dvs hur mycket
spelintäkterna bidrar med till att täcka de indirekta kostnanderna. Här ser vi att MAG ser en successiv tillväxt
kommande år då vi anser att man lyckats optimera spelportföljen och utveckla spel med en hög X-faktor.

Spelbidrag = nettoomsättning - plattformsavgifter (30% in game-köp) - UA

UA (X-axel) In app-köp kommande 6 månader (Y-
axel)
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Övrig kostnadsbas

Vi bedömer att övrig kostnadsbas kommer vara relativt konstant kommande år. Antalet anställda bedömer vi
kommer öka något samtidigt som övriga kostnader kommer stiga långsammare än försäljningen. Nedan följer
två grafer, hur vi tror det kommer utvecklas över kommande kvartal samt kommande år.Vår bedömning av
kostnadsutvecklingen framöver framgår i graferna.

Övrig kostnadsbas (y/y)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

17/18 18/19 19/20e 20/21e 21/22e 22/23e

Pesonalkostnader/omsättning Övriga kostnader/omsättning

Övrig kostnadsbas q/q

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q1'19/20 Q3'19/20 Q1'20/21 Q3'20/21

Personalkostnader/omsättning Övriga kostnader/försäljning

Sammanfattningsvis tror vi att MAG kommer att fortsätta ha en kraftig tillväxt kommande kvartal och år. Det stigande
spelbidraget visar på skalfördelar och att ökad lönsamhet är att vänta givet att KPIs fortsätter vara stabila framöver.
Nedan följer en försäljning/EBIT-brygga kommande år.
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EBIT-brygga 20/21e EBIT-brygga 21/22e
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Vi har i våra estimat utgått ifrån att MAG återinvesterar sina intäkter i marknadsföring så fort de har en payback-
tid på sex månader. Detta är en uttalad strategi från bolaget. Det gör att man aggressivt kan växa topline men som
våra estimat antyder släpar man efter i lönsamhet.

Vi bedömer att bolaget kortsiktigt skulle kunna öka lönsamheten genom att dra ned på marknadsföringen några
kvartal. Grafen nedan visar marknadsföringskostnadernas del av investeringar de senaste kvartalen. Givet den
utveckling vi sett i övriga nyckeltal likt ARPDAU skulle detta kunna öka EBITDA-marginalen 100-300 BPS.
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Värdering

För att värdera MAG Interactive har vi använt oss av två metoder, DCF och relativvärdering.

CF

I vår DCF har vi använt oss av följande antaganden för att bestämma diskonteringsränta och kapitalstruktur. Då
bolaget har en nettokassa anser vi att en låg WACC (avkastningskrav) kan motiveras då den Gnansiella risken är låg.

DCF antaganden och slutsats

Calculation of WACC Output

Used WACC 10,00% Terminal Value 632

Extra risk permium 2,6% PV terminal 201

Calculated WACC 7,4% % in terminal value 35%

ROE PV forecast 370

BETA 1,0x % in forecast 65%

Risk free rate 2,0% Less current net debt 161

Expected market return 6,5% Equity value 732

Beta (market risk) 1,00 Adjustments 0,0

Beta (operational risk) 1,20 Per share 28,2

Cost of equity 7,4%

Weight of equity 100%

I kassa'ödesanalysen har vi har antagit att bolagets EBIT-marginal kommer att röra sig mot den lägsta kvartilen
av vad övriga bolag i branschen har. Se peer set på nästkommande sidor. Då bolaget saknar långsiktiga Gnansiella
mål väljer vi att låta tillväxten bortom prognosperioden vara i paritet med prognoserna för marknads tillväxt, för
att sedan avta.

DCF

Calculation of terminal Value

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Sales 275 304 329 355 384 415 448 484 522 554 587 610 622

Sales growth 26% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 4% 2%

EBIT -4,4 8,9 19,3 35,5 38,4 41,5 44,8 48,4 52,2 55,4 58,7 61,0 62,2

EBIT margin -1,6% 2,9% 5,9% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

tax rate 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4%

Capex (-) -8 -8 -8 -15 -15 -13 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14

Depr&Amort 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Net WC to sales 0,2% -0,4% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0%

Change in WC (-) 0,6 -1,3 -0,8 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -0,9 -1,0 -0,7 -0,4

FCFF 23 32 41 48 50 54 55 58 62 64 67 69 70

NPV factor 1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,350 0,319

PV of FCF 23,0 28,8 33,5 35,7 33,9 33,8 31,3 30,0 28,8 27,2 25,8 24,2 22,4

Resultatet blir ett värde om ca 28kr. Ikänslighetstabellen visar vi hur priset på aktien varierar baserat på det
långsiktiga antagandet av EBIT-marginal och WACC. I dagsläget handlar bolaget till en implicit WACC om ca 12,5%.

Resultat DCF

WACC (X) och EBIT marginal (Y)

28,2 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5%

7,0% 33,1 32,0 30,9 29,8 27,9 27,0 26,2 25,4

7,5% 33,2 32,0 30,9 29,9 28,0 27,1 26,2 25,5

8,0% 33,2 32,0 31,0 29,9 28,0 27,1 26,3 25,5

8,5% 33,2 32,1 31,0 30,0 28,0 27,2 26,3 25,5

9,0% 33,4 32,3 31,2 30,1 28,2 27,3 26,5 25,7

9,5% 33,3 32,2 31,1 30,0 28,1 27,3 26,4 25,6

10,0% 33,4 32,2 31,1 30,1 28,2 27,3 26,5 25,7

10,5% 33,4 32,3 31,2 30,1 28,2 27,3 26,5 25,7
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Relativvärdering

För relativvärderingen har vi använt oss av följande peer set. Nedan följer en kort beskrivning av samtliga bolag i
detta och hur vi motiverar vårt värde till följd av peervärderingen.

Peervärdering

Ten Square: Ett polskt bolag som fokuserar på gratisspel. Bolaget är noterat på Warszawabörsen. Ca 96% av
omsättningen kommer från in game-köp. Bolaget har tidigare fokuserat på browserspel men konverterat till
mobilspel. Vi bedömer deras spel vara något mer komplexa än MAGs.

Stillfront: Stillfront är ett svenskt bolag som har en bred spelportfölj vilken omfattar samtliga kategorier som nämnts
ovan. Då man vuxit inom casualspel har man börjat se en ökad andel annonsintäkter. Bolaget har historiskt sett haft
en aggressiv förvärvsagenda vilket gjort att man levererat en stark tillväxt och handlats till en premievärdering.

Zynga: Ett amerikanskt bolag. Har sina rötter i browserbaserade spel men har rört sig mot mobil. Kontrollerar många
starka IP och samarbetar med bl.a. Disney. Spelen är något mer komplexa än MAGs.

Nitro: Nitro Games är ett Gnskt bolag som fokuserar på mid-core-segmentet. Dessa spel är mer komplexa än MAGs
titlar och är inom genren shooters. Spelen är utvecklade på egen IP.

G5: Är ett svenskt bolag som fokuserar på casualspel för kvinnor över 35 år. Bolagets största genre är s.k. Hidden
Object-spel (mysteriespel). Vissa av titlarna har mycket gemensamt med MAGs titlar då de har 'ertalet ordspel och
korsordsliknande spel. Utöver ordlekar utvecklar G5 s.k. Match-3-spel, d.v.s. Candy Crush-inspirerade spel.

Rovio: Är ett Gnskt spelbolag mest känt för Angry Birds-titlarna och Glmerna. Bolagets spel klassas som casualspel.
Man äger sin egen IP.

Next Games: Ett Gnskt bolag som specialiserar sig på mobilspel inom kända franchises. Exempel är Walking Dead
och Bladerunner. Spelen är ofta inom actiongenren.
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Vi ser ett tydligt samband i bolagen ovan mellan värdering och ARPDAU. Då MAG har en lägre ARPDAU än bolagen
ovan anser vi att man kommer handlas till en viss rabatt emot medianen i sektorn.

För att värdera MAG använder vi oss av EV/Sales 2021. Vi bedömer att MAG på sikt ska handlas kring medianen
av de noterade mobilspelsbolagen. Nedan följer en känslighetstabell över EV/Sales och försäljning 2021. I tabellen
visas aktiepris.

En aspekt att ta hänsyn till i värderingen är bolagets starka kassagenerering. Vi bedömer att kassan kommer uppgå
till ca 250 mkr vid prognosperiodens utgång. Bolaget lämnar för närvarande ingen utdelning så vi utesluter inte
förvärv. Givet transaktionsmultiplarna i sektorn skulle en tillväxt om 100-150 mkr kunna förvärvas kommande år.
Sammanfattningsvis ser vi ett motiverat värde på MAG i spannet 26-28 kr till en medelhög risk. Ser vi bevis på en
ökad lönsamhet och positiv trend i EPS-tillväxt bedömer vi att värdet är högre.

MAG Interactive – 16 November 2020 28 Erik Penser Bank



ESG-pro5l

MAG Interactive är en mobilspelsutvecklare som tar en aktiv roll för att minska sitt miljöavtryck. Bolaget har
analyserat sin verksamhet för att få fram information om sina koldioxidutsläpp. Sammanfattningsvis är det resor
som står för majoriteten av utsläppen vilket är grunden till att bolaget har infört en policy att resorna ska
klimatkompenseras. Det här initiativet har utvecklats vidare under 2020 och nu klimatkompenserar MAG för utsläpp
från hela verksamheten.

Environment

I sin natur har MAG ett begränsat koldioxidutsläpp. De primära utsläppen härstammar från inköp, elförbrukning
och resor. Det är framför allt resor som bidrar till ett negativt miljöavtryck, utgörande 62% av bolagets utsläpp. För
att kompensera för sina utsläpp använder MAG en svensk aktör som heter Go Climate Neutral. Vidare använder
bolaget grön el på alla kontor både i Stockholm och Brighton. Utöver sina egna utsläpp arbetar MAG för att integrera
ett hållbarhetstänk i sina spel. Integrationen är via ett globalt initiativ, Playing for the planet, där spelutvecklare
tillsammans inkluderar hållbarhet och miljö i sina spel för att utbilda och öka medvetenheten inom ämnet.

Social

MAG Interactive engagerar sig i 'era samhällsinitiativ. 2019 var tredje året i rad för bolaget att stötta
välgörenhetsprojektet One Special Day. Syftet är att samla in pengar för att hjälpa spelare med funktionsvariationer.
Under våren 2020 har MAG stöttat engagemang kopplade till Covid-19. I Tyskland samarbetade bolaget med
den tyska hälsomyndigheten för att via Quizkampen nå ut till en stor publik och därigenom öka kunskapen om
Covid-19 och minska desinformation. Därtill donerade MAG de globala intäkterna från den 10 april från Quizkampen
och Nya Quizkampen till Världshälsoorganisationens (WHO) COVID-19 Solidarity Response Fund i kampen mot
coronaviruset.

Governance

Det Gnns inga uppsatta regler eller policyer för leverantörer. MAG använder istället ett agilt förhållningssätt som är
anpassningsbart efter varje situation. En leverantör väljs aldrig slumpmässigt utan det Gnns ett allmänt tankesätt
att leverantörerna ska vara miljöklassade. I dagsläget består styrelsen av fem personer varav två kvinnor. Ledningen
består av sju personer varav en kvinna. Ersättning till ledande befattningshavare 2018/2019 uppgick till 9,4 mkr.
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Appendix I: Den globala spelmarknaden

Marknaden

Den globala spelmarknaden väntas 2020 uppgå till USD 159,3bn. Mobilspel utgjorde 40% av denna marknad vilket
motsvarar ca 77,2bn. Branschen har växt med ca 9,3% y/y. Mobilspel växte något snabbare, tillväxttakten uppgick till
ca 13%. Institutet Newzoo bedömer att det 2020 Gnns ca 2,6 miljarder mobilspelare i världen. Av dessa betalar dock
endast 38% för/i spelen de spelar i. Nedan följer en graf för att visa den geograGska fördelningen på spelmarknaden
med Asien som den stora geograGska marknaden.

Geogra5 och tillväxt

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

APAC Nordamerika Latinamerika Europa Mellanöstern och
Afrika

Spelplattform och tillväxt

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

PC Smartphone Tablets Konsol

Historiskt sett har mobilspelsmarknaden vuxit något snabbare än traditionella spel vilket gjort att den ökat som
andel av spelmarknaden. Konsultbolaget Newzoo bedömer följande tre faktorer vara en bidragande orsak i närtid:

• Lägre inträdesbarriärer för utvecklare och spelare: 40% av världens befolkning äger en smartphone
och merparten av mobilspel är gratis vilket gör att antalet spelare ökar kraftigt. Vi bedömer även att
utvecklingsprocessen är lättare då spelen är mindre komplexa.

• Mobilspelande ersätter internetkaféer i tredje världen: Covid-19 har gjort att internetkaféer har stängt
ned vilket temporärt ökat mobilspelandet. Detta berör främst marknader där MAG inte är aktiva.

• Mindre komplex utvecklingsprocess: Flertalet spelutvecklare har varit tvungna att senarelägga viktiga
spelsläpp. Enligt Newzoo har detta inte berört mobilspelsbolag i lika hög grad.

Se nedan för en graf över marknadstillväxt och hur stor del av spelandet som skett via mobil.
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Annat spelande Mobilspel

Mobilspel kan delas in i ett antal huvudgenrer. Se Gguren nedan.
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Fördelning spelgenrer

Fokus
för 

MAG

Den adresserbara marknaden för MAG i Europa och USA är således ca USD 7bn, d.v.s. 20% av mobilspelandet i Europa
och USA som enligt siHrorna ovan uppgår till ca USD 35bn. MAG har således goda möjligheter att växa betydligt
snabbare än marknaden kommande år. MAG har även möjlighet att expandera till nya geograGska marknader och
speltyper. Detta bedömer vi dock som mindre troligt då bolagets know-how ligger i att utveckla spel anpassade för
västerländska marknader.

Tittar vi på hur marknaden kommer att växa kommande år ser vi en tillväxttakt för hela marknaden om 7,7% fram till
år 2023. Vi bedömer dock att mobilspel kommer fortsätta att växa i samma takt som tidigare vilket gör att den globala
marknaden uppgår till USD 111bn och MAGs hemmamarknad (Nordamerika och Europa) och genre (casualspel) då
uppgår till USD ca 9bn.
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Appendix II: Gameplay-bilder ifrån MAG Interactives titlar

QuizDuel
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WordZee!
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Word Domination
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Resultaträkning

15/16A 16/17A 17/18A 18/19A 19/20A 20/21E 21/22E 22/23E

Nettoomsättning 260 217 173 218 275 304 313

Övriga intäkter 3 3 24 2 0 0 0

Aktiverat arbete 20 20 2 28 8 8 8

Totalta intäkter 283 240 199 248 283 312 321

Försäljningskostnader -79 -62 -42 -51 -63 -72 -75

User acqusition -111 -72 -49 -73 -83 -87 -88

Övriga externa kostnader 0 -77 -38 -29 -17 -17 -17

Personalkostnader -43 -69 -65 -74 -90 -92 -93

Övriga kostnader -24 0 0

Rörelseresultat (EBITDA) 27 -40 5 21 30 43 47

Avskrivningar -23 -27 -24 -38 -34 -34 -34

Goodwillnedskrivningar

Resultat (EBIT) 4 -67 -19 -17 -4 9 13

Extraordinära Poster

Justerat Resultat (EBIT) -17 -4 9 13

Finansiella intäkter 0 3 4 0 0 0 0

Finansiella kostnader -1 -2 -2 -6 0 0 0

Resultat före skatt 4 -65 -17 -23 -4 9 13

Skatter -3 5 4 5 1 -2 -3

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat Rapporterat

Årets resultat 1 -60 -14 -17 -4 7 11

Poster som senare kan återföras I resultaträkningen:

Valutakursdifferenser 2 0 -1 0 0 0

Summa totalresultat för året -58 -13 -18 -4 7 11

KassaBödesanalys

16/17A 17/18A 18/19A 19/20A 20/21E 21/22E 22/23E

Nettoresultat Rapporterat 1 -60 -14 -17 -4 7 11

Icke kassaflödespåverkande poster

Förändringar i rörelsekapital 9 11 -2 55 1 -1 0

Kassaflöde från den operationella verksamheten 9 -3 -4 38 30 42 46

Investeringar -6 -113 -26 -36 -8 -8 -8

Avyttringar 0 0 0 0 0 0

Fritt Kassaflöde 3 -115 -30 2 22 34 38

Utdelningar -15 0 0 0 0 0 0

Nyemission/återköp 1 272 0 1 0 0 0

Förvärv 0 0 0 0 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar 31 -16 -22 2 1 7

Kassaflöde -11 188 -45 -22 24 35 45

Icke kassaflödespåverkande poster

Nettoskuld (just) -217 -228 -185 -161 -182 -217 -262
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Balansräkning

Nyckeltal
Aktiedata

0E 16/17A 17/18A 18/19A 19/20A 20/21E 21/22E 22/23E

EPS, rapporterad -2,39 -0,49 -0,65 -0,13 0,25 0,38

EPS Justerad -2,39 -0,49 -0,65 -0,13 0,25 0,38

FCF/aktie -4,78 -1,09 0,07 0,80 1,21 1,36

Utdelning/aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EK/Aktie 14,26 12,11 11,29 11,16 11,41 11,96

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) 24,14 27,32 27,81 27,81 27,81 27,81

Värdering

17/18A 18/19A 19/20A 20/21E 21/22E 22/23E

P/E, justerat -6,9 -33,8 -25,6 -131,4 65,6 43,9

P/EK 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4

P/FCF -3,5 -15,3 230,8 20,8 13,8 12,2

Direktavkastning 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

EV/Sales 2,1 2,5 2,0 1,7 1,4 2,1

EV/EBITDA n.m 95,9 23,8 16,3 10,4 14,1

EV/EBIT n.m n.m n.m -108,9 50,5 50,2

EV, årets slut 664,5 479,4 503,9 482,3 447,5 664,5

Tillväxt och marginaler

17/18A 18/19A 19/20A 20/21E 21/22E 22/23E

Omsättningstillväxt -17% -20% 26% 26% 11% 3%

EBIT, tillväxt n.m -300% 49%

EPS just, tillväxt n.m -80% 32% -81% -300% 49%

EBITDA marginal -19% 3% 10% 11% 14% 15%

EBIT marginal -31% -11% -8% -2% 3% 4%

Lönsamhet

17/18A 18/19A 19/20A 20/21E 21/22E 22/23E

ROE 4% -1% -17% -4% -6% -1% 2% 3%

ROCE 2% 0% 0% -4% -1% 2% 3%
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Kvartalsvisa data
Resultaträkning

Q317/18 Q217/18 Q317/18 Q417/18 Q118/19 Q218/19 Q318/19 Q418/19 Q119/20 Q219/20 Q319/20 Q419/20

Nettoomsättning 51,2 58,9 51,2 53,7 40,4 41,1 48,3 43,1 47,1 50,5 64,8 55,1

Aktiverat Arbete 5,5 6,5 5,5 4,2 5,5 6,0 6,8 5,3 7,5 6,4 7,4 6,8

Övriga intäkter 0,9 0,5 0,9 1,7 0,2 0,5 0,5 1,0 -0,2 0,5 1,1 0,8

Summa intäkter 57,7 65,9 57,7 59,6 46,0 47,6 55,6 49,4 54,4 57,3 73,3 62,7

Försäljningskostnader -16,1 -15,6 -16,1 -14,1 -10,1 -10,5 -11,1 -10,2 -10,3 -11,1 -15,0 -14,7

User acqusition -11,1 -19,7 -11,1 -23,8 -9,9 -14,0 -15,8 -9,1 -11,4 -13,6 -26,3 -21,6

Personalkostnader -17,8 -23,0 -17,8 -13,9 -16,1 -16,3 -17,6 -15,2 -19,7 -21,3 -22,0 -10,8

Övriga kostnader -7,1 -19,9 -7,1 -8,6 -8,8 -9,7 -10,6 -8,9 -7,9 -6,2 -6,6 -8,0

Rörelseresultat (EBITDA) 5,5 -12,4 5,4 -0,8 1,2 -2,9 0,5 6,0 5,0 5,1 3,4 7,7

Avskrivningar -5,9 -6,3 -5,9 -8,2 -5,9 -5,9 -6,2 -6,4 -8,1 -9,6 -10,2 -9,9

Goodwillnedskrivningar

Resultat (EBIT) -0,5 -18,7 -0,5 -9,0 -4,6 -8,8 -5,7 -0,4 -3,0 -4,6 -6,8 -2,2

Extraordinära Poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justerat Resultat (EBIT) -0,5 -18,7 -0,5 -9,0 -4,6 -8,8 -5,7 -0,4 -3,0 -4,6 -6,8 -2,2

Finansiella intäkter 2,0 0,0 1,9 0,9 0,0 0,6 1,6 1,7 -0,9 -0,2 0,1 1,7

Finansiella kostnader 0,0 -0,8 0,0 -0,6 -0,2 0,0 -0,5 -1,0 -0,7 -0,3 -1,5 -4,2

Resultat före skatt 1,4 -19,6 1,4 -8,7 -4,9 -8,2 -4,5 0,3 -4,6 -5,1 -8,2 -4,8

Skatter -0,8 -3,1 -0,8 9,3 1,2 1,7 1,0 -0,4 1,7 0,9 1,6 1,1

Minoritetsintressen 

Nettoresultat Rapporterat 0,6 -22,6 0,6 0,5 -3,7 -6,5 -3,6 -0,1 -2,9 -4,3 -6,5 -3,7

Nettoresultat (just) 0,6 -22,6 0,6 0,5 -3,7 -6,5 -3,6 -0,1 -2,9 -4,3 -6,5 -3,7

Tillväxt och marginaler

Q117 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q419 Q419

Omsättningstillväxt -21% -30% -6% -20% 17% 23% 34% 28%

EBIT, tillväxt n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.

Bruttomarginal 72% 76% 72% 76% 78% 78% 80% 79% 81% 81% 79% 77%

EBITDA marginal 9% -19% 9% -1% 3% -6% 1% 12% 9% 9% 5% 12%

EBIT marginal -1% -32% -1% -17% -11% -21% -12% -1% -6% -9% -10% -4%
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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 veriGerade. 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 Gnansiella 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 Gnansiella instrument såsom till exempel kassa'ödesmodeller, 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 klassiGceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiGceras som låg risk är att bolaget har positivt kassa'öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassa'öde 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 riskklassiGceringen 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 Intressekon'iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon'ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon'ikter 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 Gnansiellt 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 aHärer. 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 Gnansiella 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.
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