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Fundamental Analyse af et mindre investeringsselskab…
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Introduktion af Egsvang Trading

Egsvang Trading er ejet af Anders Egsvang Rasmussen og har fungeret siden 2013. 

Anders arbejder i dag som Analytiker hos EY i deres Local M&A afdeling og læser ved siden af en Bachelor i 
Business Management. 

Egsvang Trading er i dag ikke en fuldtidsbeskæftigelse, men en hobby, som Anders bruger tid på ved siden af 
de daglige gøremål. 

Fokusområdet i Egsvang Trading er økonomi og investering. Anders vil gerne udbrede kendskabet til 
grundigt analysearbejde før private foretager investeringsbeslutninger. Samtidig er visionen at få danskernes 
øjne op for privat økonomi og investering, så de kan tage vare på deres egen økonomi og stille kritiske og 
seriøse spørgsmål til egen økonomistyring og grundig planlægning af fremtidige økonomiske målsætninger.

Alle analyser og investeringer er foretaget af Anders selv, men KUN på vegne af Anders selv. Egsvang
Trading yder ikke rådgivning og al handel er på eget ansvar. 
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Disclaimer: 

Analyserne er baseret på informationer, som Egsvang Trading mener er pålidelige - men Egsvang Trading tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på 
baggrund af analyserne. Egsvang Trading udbyder ikke rådgivning eller anbefalinger. Alle analyser er egne meninger og holdning, og kan ikke anvendes direkte som pålidelige indikatorer 
for fremtiden.

Analyser eller dispositioner kan blive ændret uden nærmere oplysning eller varsel. Foretag derfor altid dine egne beslutninger inden du handler.

Det er risikofyldt at investere

Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Bevægelser i markedet, sektorer og nyhedsstrøm m.m. kan påvirke kursen. Hvis du handler i en anden valuta end din 
basisvaluta, påtager du dig også en valutarisiko.
Informationer og anbefalinger i analysen er generelle og ikke personlig rådgivning. Foretag altid dine egne beslutning inden du handler og brug ikke vores analyser som prognose for 
fremtiden.

Analyser:
Analyser kan indeholde købs og salgsområder, tekniske nøglepunkter og nøgletal. Der kan indgå også kurspåvirkende nyheder.

Bemærk at analyserne ikke er en indikator for fremtiden, og på ingen måde afspejler fremtidens kurser.
Prognoser i analysen kan ikke anvendes som pålidelige indikatorer for femtiden.

Interessekonflikter:
Egsvang Trading kan eje positioner i det givne selskab der analyseres. Egsvang Trading modtager ikke betaling fra personer eller firmaer med interesse i analysen.
Egsvang Trading vil altid oplyse hvis der ejes positioner i det nævnte aktiv.
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Introduktion til analysen

Analyseredskaber der vil blive anvendt Relativ og absolut værdiansættelsesmetoder

Nøgletal såsom P/B og EBITDA vil blive brugt til at fastslå en 
værdi for det analyserede selskab samt værdien af selskabets 
investeringer

Regnskabsanalyse vil blive brugt til at fastslå værdien af de 
underliggende aktiver i selskabet, samt værdien af selskabets 
investeringer

Virksomhedens positioner i andre selskaber vil blive 
analyseret, for at finde mindsteværdien af det analyserede 
selskab

Da virksomheden ikke har produktion, men er et 
investeringsselskab vil der blive lagt højere vægt på de 
aktiver virksomheden ejer, og ikke selskabets egne nøgletal

En relativ værdiansættelsesmetode kan bl.a. være en multipelbaseret 
metode. Her vil man ofte kigge på virksomhedens nøgletal ift. 
nærtliggende sammenlignelige selskaber, for at finde en ”relativ” 
værdi for selskabet.

1.

En absolut værdiansættelsesmetode kan bl.a. være en 
pengestrømsanalyse, hvor der bliver set på virksomhedens 
pengestrømme, fremtidige væksttal, samt en diskonteringsfaktor til 
at fastslå selskabets nutidige værdi målt på fremtidige vækstmål og 
risici. 

2.



Side 5

Introduktion til den analyserede virksomhed

Kort beskrivelse af virksomheden

FrontOffice Nordic er et investeringsselskab hvis 
hovedformål er at investere i vækstselskaber der mangler 
kapital eller ressourcer til den videre vækst

Virksomhedens hovedfokus er på Fintech selskaber, der har 
bevist ”proof of concept” og hvor der er muligheder for stort 
vækstpotentiale

Virksomheden er noteret på NGM Nordic MTF børsen, der 
er en børs for mindre selskaber

Nuværende 
børsværdi: 
79.725.155 SEK

Hovedkontor: 
Stockholm, Sverige

Investeringer & Ejerskab:
Quickbit AB: 6.238.908 Aktier 
(9,6%) +4.713.000 Tegningsoptioner 

FTCS / Intergiro AB:  9.98% 
Ejerandel

Stockaboo: 20% Ejerandel
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Virksomhedens investeringer nærmere beskrevet

Virksomhedens formål er, at hjælpe 
private til sikkert og hurtigt køb / salg 
af kryptovaluta såsom Bitcoin

Quickbit hjælper også e-handel med at 
tage imod kryptovaluta som et 
betalingsmiddel

Virksomheden er et børsnoteret 
selskab, som er noteret på NGM 
Nordic MTF og har en børsværdi på 
685.992.229 SEK

FTCS er en ledende Skandinavisk 
digitalt udsteder af betalingsløsninger

FTCS har hovedsageligt 3 
hovedprodukter der dækker banking, 
e-handel og e-vouchers

Virksomheden benytter blockchain
teknologi til at beskytte virksomheder 
mod betalingssvindel og komme foran 
”charge back” problemer

FTCS ejer også deres eget brand 
”Intergiro” der er en online bank for 
virksomheder bl.a.

Stockaboo er en svensk chat og 
diskussionshjemmeside for investering 
og finansmarkeder

Mediet har til formål at levere et godt 
og seriøst chatforum, nyheder, 
interviews med virksomheder og 
analyser

Det er muligt at benytte Stockaboo på 
deres hjemmeside eller via deres App
som findes både på App store og 
Google Play store
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Virksomhedens trackrecord og vigtige nyheder

FrontOffice trackrecord

FrontOffice Nordic sælger det helejede datterselskab ”Svensk 
Företagsrekonstruktion AB” samt ”KROSS” til en værdi på 8 
millioner SEK.  (16. April, 2019)1.

FrontOffice Nordic sælger sin position i ”Samtrygg AB” til en samlet 
gevinst på 1,36 millioner SEK.  (11. December, 2018)2.

FrontOffice Nordic sælger en større del af sin position i ”The Great 
Wild AB” til en gevinst på 3,38 millioner SEK.  (27. April 2018)3.

Den 15. maj 2018 underskrev FTCS en licensaftale med 
den Brasilianske bank, Banco BS2, som vurderes til 300 
millioner SEK i værdi når aftalen er fuldt udrullet.

Den 21. august 2019 købte Frontoffice Nordic flere 
aktier i Quickbit AB, efter Quickbit leverede 
regnskab og faldt tilbage på et ellers flot regnskab. 

Den 9. marts 2018 investerede den anerkendte 
analytiker og private investor, Kjetil Aasen, 4,3 
millioner SEK i FrontOffice Nordic. Kjetil Aasen er 
bl.a. en af grundlæggerne af selskabet Gaming Innovation 
Group, som handles på den norske børs. 

Hvad bringer fremtiden?
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Virksomhederne i porteføljen…

Stamdata:

Antal aktier: 
64.176.248

Aktiekurs: 
10.60 SEK

Børsværdi: 
685.992.229 SEK

Marked: 
NGM Nordic MTF 0,00 kr.
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Virksomhederne i porteføljen…

Udregning af virksomhedens værdi

Virksomheden har en egenkapital på 52 MSEK, med en P/B på 1,0 vil det altså betyde 
at virksomhedens værdi bør ligge på 52 MSEK

Ser vi på virksomhedens resultat og benytter en EBITDA multiple hvor resultatet vil være et 
gennemsnit af de 3 år får vi følgende regnestykke: 

Gennemsnitligt resultat: 
(8.971 + 10.260 – 277)/3 = 6.318 TSEK

Ifølge EY ligger den nuværende gennemsnitlige EBITDA multiple på solgte SMV virksomheder på 
ca. 8 og dette vil give en værdi der hedder:  6.318 TSEK * 8 = 50.544 TSEK (50,5 MSEK). 

Dette er dog lavt sat, da vi har at gøre med en ny vækstvirksomhed. Og en EBITDA multiple på 
10-12 vil derfor ikke være utænkeligt i værdi.  Hvilket vil give en værdi på ca. 63-75 MSEK.

Da P/B og EBITDA multiple er tæt, vil vi antage denne værdi for virksomheden bør 
være i mellem 52-75 MSEK 

-10.000.000,00 SEK

0,00 SEK

10.000.000,00 SEK

20.000.000,00 SEK

30.000.000,00 SEK

40.000.000,00 SEK

50.000.000,00 SEK

60.000.000,00 SEK

2015 2016 2017

FTCS Finansielt overblik

Omsætning EBITDA Egenkapital

Relativ 

værdiansættelsesm
etod

e



Side 10

Virksomhederne i porteføljen…

Da virksomheden stadig er meget lille, vil beregningen af virksomhedens værdi ikke være nødvendig.  Værdien af virksomheden 
antager vi ligger under 1 MSEK og derfor vil værdien ikke have indflydelse på den analyserede virksomhed….
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Den analyserede virksomheds reelle værdi

Den analyserede virksomhed 
er på nuværende tidspunkt 
79.725.155 SEK værd på 
NGM Nordic MTF børsen.

Ud fra viden om 
virksomhedens investeringer 
og likvide beholdning, vil vi 
nu beregne om 
virksomhedens værdi er 
korrekt. 

Vi tager her udgangspunkt i 
de LAVESTE nøgletal, for 
ikke at overvurdere 
selskabet.

1.

3.

2.

Virksomheden ejer på nuværende tidspunkt 9,6% af Quickbit AB som har 
en børsværdi på 883.376.785 SEK, det svarer derfor til:  685.992.229 * 
6.238.908 Aktier = 66.132.425 SEK uden at medregne tegningsoptionerne

Virksomheden ejer 9,98% af aktierne i 
FTCS / Intergiro hvilket svarer til en 
værdi på: 52 MSEK * 9,98% = 
5.190 MSEK

Virksomheden har likvide 
beholdninger på 5.860.000 SEK som 
vil blive taget med i beregningen

Ved at medregne tegningsoptionerne 
er virksomhedens beholdning 
beregnet til: 10.60 SEK * (6.238.908+ 
4.713.000) = 116.090.225 SEK

Virksomhedens nuværende reelle markedsværdi ift. Værdien 
på virksomhedens investeringer + likvide beholdning burde 
derfor være:         116.090.225 + 5.190.000 + 5.860.000 = 

127.140.225 SEK 
Virksomhedens børsværdi burde derfor være 59.47% 

højere
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Revurdering af Quickbit’s markedsværdi

Stamdata:

Antal aktier: 
64.176.248

Aktiekurs: 
10.60 SEK

Børsværdi: 
685.992.229 SEK

Marked: 
NGM Nordic MTF 

Quickbit’s markedsværdi er på nuværende 
tidspunkt 685.992.229 SEK

For at fastslå en værdi for det analyserede 
selskab kræver det en revurdering af 
Quickbit, da vi ikke på forhånd kan fastslå 
at markedsværdien på Quickbit er 
vurderet korrekt

Da Quickbit er et selskab i en ny branche, 
med stor vækst vil Quickbit formentligt 
også kunne sælges til en højere EBITDA 
multiple end de normale 8, som på 
nuværende tidspunkt er den 
gennemsnitlige multiple for solgte 
virksomheder
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Revurdering af Quickbit’s markedsværdi
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Kilde: EY Software M&A Overview
August 2018

Oversigt over Multiple niveauer for solgte virksomheder i Software sektoren i USA & Canada

Statistikkerne 
her bruges til 

at finde et 
fornuftigt 
multiple 

niveau, til at 
værdisætte 

virksomheden 
ud fra en 

Relativ model.
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Revurdering af Quickbit’s markedsværdi
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Kilde: Mercer Capital’s Value Focus: FinTech Industry  
First Quarter 2018

Oversigt over Multiple niveauer for udvalgte børsnoterede ”Payments processors” virksomheder

Statistikkerne 
her bruges til 

at finde et 
fornuftigt 
multiple 

niveau, til at 
værdisætte 

virksomheden 
ud fra en 

Relativ model.
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Revurdering af Quickbit’s markedsværdi
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Kilde: Mercer Capital’s Value Focus: FinTech Industry  
First Quarter 2018

Oversigt over Multiple niveauer for udvalgte børsnoterede ”Payments Software/Hardware” virksomheder

Statistikkerne 
her bruges til 

at finde et 
fornuftigt 
multiple 

niveau, til at 
værdisætte 

virksomheden 
ud fra en 

Relativ model.

Den gennemsnitlige EBITDA Multiple for ”Payments 
Processors” virksomheder er 14.2 

Den gennemsnitlige EBITDA Multiple for ”Payments 
Software/Harware” virksomheder er 18.5 

Den gennemsnitlige EBITDA Multiple er 16.8 – som 
vi derfor vælger til den videre værdiberegning
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Revurdering af Quickbit’s markedsværdi

Da Quickbit er svær at placere i en korrekt sektor 
vælger vi at bruge den overordnede sektor indenfor 

”Software Payments” der ligger tættest på 
virksomhedens primære formål

Software Payments Multiples

EBITDA Multiple der vil blive brugt:       16.8x

Revenue Multiple der vil blive brugt:      4.7x

Beregning af fremtidig omsætning og EBITDA for næste regnskabsår

Q1 Q2 Q3 Q4

Omsætning 74,207,462.00 SEK 476,924,184.00 SEK 992,867,181.00 SEK 814,641,674.00 SEK

Gennemsnit omsætning 
uden Q1 761,477,679.67 SEK

Forventet årlig 
omsætning baseret på 

gennemsnit
3,045,910,718.67 SEK

Q1 Q2 Q3 Q4

EBITDA -557,055.00 SEK 3,937,850.00 SEK 18,712,757.00 SEK 29,243,612.00 SEK

Gennemsnit EBITDA 
uden Q1 17,298,073.00 SEK

Forventet årlig EBITDA 
baseret på gennemsnit 69,192,292.00 SEK
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Revurdering af Quickbit’s markedsværdi

Forventet EBITDA næste regnskabsår:      
69,192,292.00 SEK

Forventet Omsætning næste regnskabsår:      
3,045,910,718.67 SEK

16.8
EBITDA Multiple

4.7
Revenue Multiple

1,162,430,505 SEK
Markedsværdi baseret på fremtidig 

EBITDA

14,315,780,377 SEK
Markedsværdi baseret på fremtidig 

omsætning

Da Revenue Multiple sjældent er et godt 
værdisætningsnøgletal, bruger vi kun EBITDA 

Multiple til at værdisætte Quickbit AB

Ud fra følgende beregninger burde 
Quickbit have en markedsværdi på 
1,162,430,505 SEK

Dette er 69.45% mere end den 
nuværende markedsværdi

Relativ 

værdiansættelsesm
etode
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Beregning af værdien på den analyserede virksomhed
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Likvide midler
5.860.000 SEK

FTCS / Intergiro
5.190.000 SEK

Quickbit AB
196.717.707 SEK

Den samlede værdi ud fra en relativ 
værdisætning af virksomhedens 

investeringer, beregnes derfor til at 
være: 

5.860.000 SEK + 5.190.000 SEK + 
196.717.707 SEK =

207.767.707 SEK 

Virksomhedens markedsværdi kan 
derfor stige 160.60% før beregnet 

værdi og markedsværdi er den 
samme.
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Yderligere tanker omkring beregningerne

Brug af en relativ værdisætningsmodel

Den relative værdisætningsmodel er i dette eksempel 
brugt, da virksomhederne i analysen er Small Cap
selskaber. Derfor er der ikke lige så mange 
regnskabstal at finde og en absolut værdisætning, kan 
derfor være svær

Dette er et godt eksempel på, hvor komplekst det 
kan være at værdisætte et selskab, hvis formål er at 
investere i andre selskaber

Quickbit er et svært selskab at værdisætte, da deres 
vækst har været markant de sidste 4 kvartaler. Vi har 
her taget udgangspunkt i et gennemsnit af de seneste 
3 kvartaler, da vi mener de seneste kvartaler er mest 
retvisende for selskabet fremadrettet. 

Kommentarer til analysen

Der er i beregningen af Quickbit ikke indregnet 
fremadrettet vækst

Quickbit har været inde i en markant vækst periode, 
og pga. manglende oplysninger omkring den 
fremadrettet vækst, har vi valgt ikke at regne det med 

Dette betyder også at selskabet, ved yderligere vækst, 
vil kunne blive værdisat højere end vi har beregnet 

Dette vil have en positiv effekt på den analyserede 
virksomhed 

Samtidig mangler vi det seneste regnskab fra FTCS, 
som vil kunne bidrage yderligere til merværdi 

Da virksomheder ofte 
bliver solgt og handlet 
baseret på fremtiden 
og IKKE hvilket 
overskud selskabet har 
givet i de tidligere år, 
er det ofte bedst at 
basere analyser og 
værdisætninger på 
fremadrettede nøgletal. 
Det kræver dog en 
indsigt i 
virksomhederne at 
kunne gøre dette, for 
at man ikke 
overvurderer 
vækstpotentialet i en 
virksomhed. 
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Kontakt for spørgsmål eller mere info…

www.andersegsvang.dk

Anders.egsvang@gmail.com

+45 61 78 08 27

Cyber Security Investor Analyse 2019
Kan Downloades gratis på hjemmesiden

”Siden 2010 ar jeg været dybt interesseret i vores vaner som mennesker indenfor 
økonomi, investering, opsparing, pension og hvad der styrer vores beslutninger. Vores 
hjerner er som mennesker indrettet til at foretage beslutninger baseret på ”Pain or 
pleasure” også når det kommer til investering og privat økonomi. Derfor hænger 
personlig psyke og evnen til at investere, mere sammen end vi tror. Lær at styre dine 
tanker og foretage kalkulerede fakta baserede beslutninger og du vil blive en bedre 
langsigtet investor…”


