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42,20

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 732,2 1 mån (%) -6,0

Nettoskuld (MSEK) -14,2 3 mån (%) 91,8

Enterprise Value (MSEK) 1 718,0 12 mån (%) 146,8

Soliditet (%) 63,5 YTD (%) 152,7

Antal aktier f. utsp. (m) 41,0 52-V Högst 58,8

Antal aktier e. utsp. (m) 41,0 52-V Lägst 16,5

Free Float (%) 87,0 Kortnamn SEAM

2011A 2012A 2013E 2014E

Omsättning (MSEK) 60,0 134,4 167,0 255,9

EBITDA (MSEK) -4,7 -27,8 -78,6 -81,9

EBIT (MSEK) -6,3 -29,9 -87,3 -88,9

EBT (MSEK) -6,4 -30,4 -87,5 -87,4

EPS (just. SEK) -0,24 -0,72 -1,95 -1,92

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 19,3 124,0 24,3 53,2

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) -10,4 -22,2 -52,3 -34,7

2011A 2012A 2013E 2014E

P/E (x) neg. neg. neg. neg.

P/BV (x) 5,0 4,0 4,6 5,8

EV/Omsättning (x) 3,4 4,0 10,3 6,7

EV/EBITDA (x) neg. neg. neg. neg.

EV/EBIT (x) neg. neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Fredell & Co AB 13,0% 0,1301 13,0%

Danske Bank Group 9,9% 0 9,9%

Kinnevik 9,5% 0 9,5%

Odey Asset Management 4,9% 0 4,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Michael Sundin 4Q-rapport

VD Peter Fredell

CFO Daniel Hilmgard

IR Mikael Malmqvist

Marknadsvärde (MSEK)

2013-12-18

SEAMLESS KURS (SEK):

NASDAQ OMX Small Cap Information Technology

•    Internationell expansion för dörren

•    Svenskt bolag stämmer Seamless

•    Omöjligt att sia om framtiden

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, SIS ägarservice

Analytiker: Nils Sjögren

Nils.sjogren@remium.com, 08 454 32 35

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2014-02-20

Seamless grundades 2001 och arbetar med mjukvara för elektronisk

betalning, främst för kontokortsladdning. Bolaget utvecklar SEQR

som är ett helt nytt betalningssystem för mobilen som kringgår

bankernas och kortföretagens befintliga lösningar. Bolaget har även

gått in på Remittences-marknaden.

Internationell expansion för dörren. Distributions-

verksamheten tog ett stort steg framåt i Q3 med en tillväxt

om 94%, men både Distribution och Transaktionsväxel gör

fortfarande negativt resultat. Värdet i Seamless är dock

fortsatt SEQR. För att Seamless ska kunna lansera produkten

utomlands behövs dels en kontohållare, såsom Collector i

Sverige, Norge och Danmark, samt en stor kassa för

utrullning av SEQR till marknadsföring mot användare och

butiker. Seamless är just nu inne i en bearbetningsfas av en

rad marknader och ingick efter kvartalets utgång ett kontrakt

med banken Bpost i Belgien om ett samarbete som inbegriper

utrullning av SEQR på McDonalds restauranger i landet.

Bolaget har i kvartalet löst den andra beståndsdelen i den

internationella expansionen genom att göra en riktad

nyemission om 8 miljoner aktier till ett pris om 40 SEK.

Detta ger Seamless 320 MSEK före emissionskostnader

vilket enligt bolaget ska räcka tills kassaflödet är positivt.

 

Svenskt bolag stämmer Seamless. Efter Q3 har Seamless

delgetts en stämningsansökan från det svenska bolaget

Accumulate. Stämningens syfte är troligtvis att få

royaltyintäkter från Seamless då Accumulate hävdar att en

del i SEQR processen är identisk med deras patenterade

process som de licensierar ut till betalningsbolag.

Stämningen gäller Sverige, men Accumulate menar att de

kommer stämma Seamless på fler marknader genom bredare

patent. Enligt Seamless är stämningen ogrundad och påverkar 

inte verksamheten nämnvärt och Seamless arbetar vidare med

att internationalisera produkten.

Omöjligt att sia om framtiden. Bara 5% av omsättningen

men över 90% av värdet i Seamless är enligt oss hänförligt

till SEQR. Produktens potential är skyhög men även

beroende av ett förändrat konsumentbeteende vilket gör

intäkterna svårprognostiserade. Vi höjer vår kostnadsprognos

efter kvartalet och sänker omsättningsestimaten något.

Prognosen är baserad på 22 MSEK respektive 120 MSEK i

intäkter från SEQR för 2014 och 2015.
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1Q12A 2Q12A 3Q12A 4Q12A 1Q13A 2Q13A 3Q13A 4Q13E 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E

29,7 35,7 34,2 34,8 26,4 26,4 56,1 58,1 50,3 60,0 134,4 167,0 255,9 373,8

0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,6 0,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0

-20,0 -22,2 -21,5 -19,5 -14,8 -15,1 -46,4 -45,3 -6,2 -18,2 -83,2 -121,7 -192,0 -254,2

-15,8 -16,5 -20,5 -26,9 -32,1 -31,0 -30,2 -32,3 -46,5 -46,5 -79,0 -125,5 -145,9 -186,9

-6,1 -2,2 -7,8 -11,7 -20,5 -18,8 -20,4 -18,9 -1,9 -4,7 -27,8 -78,6 -81,9 -67,3

-0,6 -0,5 -0,5 -0,6 -1,8 -2,1 -2,6 -2,3 -1,0 -1,6 -2,1 -8,7 -7,0 -7,0

-6,6 -2,7 -8,3 -12,2 -22,3 -20,9 -23,0 -21,1 -2,9 -6,3 -29,9 -87,3 -88,9 -74,3

0,0 0,1 -0,5 0,1 -0,1 0,0 -0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,2 1,5 1,0

-6,7 -2,7 -8,8 -12,2 -22,4 -20,9 -23,2 -21,1 -3,0 -6,4 -30,4 -87,5 -87,4 -73,3

1,8 0,6 2,2 2,0 3,5 3,4 3,7 -3,2 4,0 1,5 6,7 7,5 8,7 16,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-4,8 -2,0 -6,6 -10,2 -18,8 -17,5 -19,5 -24,2 1,1 -4,9 -23,7 -80,1 -78,6 -57,2

-0,21 -0,08 -0,26 -0,31 -0,57 -0,53 -0,59 -0,59 0,05 -0,24 -0,72 -1,95 -1,92 -1,39

-0,21 -0,08 -0,26 -0,31 -0,57 -0,53 -0,59 -0,59 0,05 -0,24 -0,72 -1,95 -1,92 -1,39

4% 20% -4% 2% -24% 0% 112% 4% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

266% 150% 280% 21% -11% -26% 64% 67% 25% 19% 124% 24% 53% 46%

EBITDA-marginal -20% -6% -23% -34% -78% -71% -36% -33% -4% -8% -21% -47% -32% -18%

-22% -8% -24% -35% -84% -79% -41% -36% -6% -10% -22% -52% -35% -20%

-22% -7% -26% -35% -85% -79% -41% -36% -6% -11% -23% -52% -34% -20%

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E SEK 2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E

Kassaflöde från rörelsen 2 -4 -28 -83 -72 -50 EPS 0,05 -0,24 -0,72 -1,95 -1,92 -1,39

Förändring rörelsekapital -6 0 7 -12 -7 -6 Just. EPS 0,05 -0,24 -0,72 -1,95 -1,92 -1,39

Kassaflöde löpande verksamheten -4 -4 -21 -95 -79 -56 BVPS 1,17 2,04 4,15 9,21 7,30 5,90

Kassaflöde investeringar -1 -1 -12 -29 -26 -19 CEPS -0,21 -0,19 -0,63 -2,30 -1,92 -1,37

Fritt kassaflöde -5 -5 -33 -124 -104 -75 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 9 1 39 414 0 0 ROE 4% -12% -17% -21% -26% -24%

Nettokassaflöde 4 -4 5 290 -104 -75 Just. ROE 4% -12% -17% -21% -26% -24%

Soliditet 64% 61% 80% 85% 77% 65%

AKTIESTRUKTUR

2010A 2011A 2012A 2013E 2014E 2015E

3 14 22 31 41 47 Antal A-aktier (m) -

12 9 14 304 200 125 Antal B-aktier (m) 41,0

38 75 179 445 389 373 Totalt antal aktier (m) 41,0 +46 (0) 8 5648 7800

24 42 137 378 300 242 www.seamless.se

-12 -9 -14 -304 -200 -125

4 19 93 6 13 19

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

66 56 183 167 320 256

EBIT -5 -23 -57 -87 -17 -89

-0,2 -0,5 -1,6 -2,0 -0,5 -1,9Just. EPS (SEK)

Övriga intäkter

RESULTATRÄKNING

MSEK

Omsättning

Rörelsekostnader

Övriga kostnader

EBITDA

Avskrivningar

EBIT

Finansnetto

EBT

Skatt

Minoritetsintresse

Nettoresultat

EPS f. utsp. (SEK)

EPS e. utsp. (SEK)

Omsättningstillväxt Q/Q

Omsättningstillväxt Y/Y

EBIT-marginal

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

EBT-marginal

MSEK

Immateriella tillgångar Sankt Eriksgatan 121

113 43 StockholmLikvida medel

Totala tillgångar

Nettoskuld

Rörelsekapital (Netto)

Eget kapital

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

FörändringFörändringSkillnad

3Q 2013A 2013EESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2014E

-15% -20%

nmf

nmf

nmf

nmf

-9%

nmf

nmf
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DISCLAIMER - Important Information

The information in this review was prepared by Remium Nordic AB and is not an investment recommendation. Remium Nordic AB does not

undertake to advise you of changes in its reviews nor does Remium Nordic AB take any responsibility for the information in the reviews. Remium

Nordic AB and others associated with it may make markets or specialize in, have positions in and effect transactions in securities of companies

mentioned and may also perform or seek to perform investment banking services for those companies. Remium Nordic AB and/or their affiliates or

their employees have or may have a long or short position or holding in the securities, options on securities, or other related investments of issuers

mentioned herein. The company discussed in this review may not be suitable for all investors. Investors must make their own investment decisions

based on their specific investment objectives and financial position and using such independent advisors as they believe necessary. Where an

investment is denominated in a currency other than the investor’s currency, changes in rates of exchange may have an adverse effect on the value,

price of, or income derived from the investment. Past performance is not necessarily a guide to future performance. At present, the analyst have no

net position in Seamless or a related instrument.

 


