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Sammanfattning 
 
Börsnoterade bolag i spelbranschen med pokerklienter har det senaste året haft kraftigt 

stigande aktiekurser. Vår uppsats ämnar undersöka om dessa företag är övervärderade på 
grund av det stora ökade intresset för poker. Vi har genomfört analyser med hjälp av target 

price och multipelvärdering. Det resultat vi har kommit fram till är att branschen i sin helhet 

inte är övervärderad utan snarare korrekt prissatt, med reservation för eventuell 
undervärdering. Vi vill dock varna för att aktiekurserna skulle kunna vara upptrissade av 

den mediala pokerhysterin som för tillfället äger rum.  
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1 Inledning/Bakgrund 
Under det senaste 2-3 åren har intresset för vadslagning och gambling över Internet ökat 
explosionsartat.  Lättillgängligheten och det bättre oddsen är två anledningar men det största 

dragplåstret är det kraftigt ökade intresset för onlinepoker. Det stora antalet Internet 

användare världen över ökar möjligheten för online spel och det lättillgängliga spelandet ökar 
intresset för online spel. Man kan näst intill dagligen hitta ett pokerrelaterat program på tv. 

Antalet deltagare i Poker-VM har ökat med hela 700 % från 2003 till 20051. Detta har lett till att 

flera ”spelsajter” som tidigare bara sysslade med vadslagning nu även har en pokerklient. 
Några av de största spelbolagen har till följd av denna starka utveckling valt att börsnotera sig 

och utvecklingen av dessa bolags kurser har hitintills inte gjort aktieägarna besvikna. Unibet, 

som är noterat på stockholmsbörsen har exempelvis i år stigit med ca 100 %. 
 

Men alla ställer sig inte positiva till de kraftigt stigande kurserna. Svenska Spels VD Jesper 

Kärrbrink har i ett uttalande i Dagens Industri sagt om spelindustrin: ”det är en klassisk 
bubbla vad gäller börskurserna och tillväxtförhoppningarna. Den bubblan kommer en dag att 

pysa ut eller spricka, precis som It-bubblan gjorde”2.  

Därför är det av intresse för oss att undersöka om de Internetbaserade spelbolagen är 
övervärderade till följd av att intresset för onlinepoker har ökat kraftigt.  

 

Företagsvärdering är ett komplext område och värdet på ett företag bestäms på ett subjektivt 
sätt, det vill säga vilket värde ett företag får beror på vem som utför värderingen. 

Förutsättningarna skiljer sig från fall till fall med avseende på tillgången till information, 

ändamål med värdering och tillgänglig tid för att göra värderingen. Oftast värderas företag 
för att tillfredställa olika intressenters informationsbehov.3 

 

För att beräkna fram en prognostiserad aktiekurs måste hänsyn tas till att spelbolagen är 
snabbt växande. Den bästa möjligheten att värdera snabbt växande företag (företag vars 

vinstutveckling överstiger 15 procent årligen) är med hjälp av DCF (discounted cash flow) 

värdering4. I uppsatsen framställs utvalda värderingsmodeller för värdering av sex spelbolag 
varav ett är noterat på Stockholmsbörsen och fem på London Stock Exchange. Vi kommer att 

jämföra prognostiserade aktiekurser med verkliga aktiekurser för respektive bolag för att se 

om företagen eventuellt är övervärderade samt skatta P/E-tal med en regression och jämföra 

                                                
1 www.cardplayer.com 
2 http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c 
06%5c28%5c148765 
3 Bengtsson M, Laurin O, Arkivator, att värdera ett tillväxtföretag 
4 Koller T, Goedhart M, Wessels D, Valuation. Measuring and managing the value of companies 
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detta med forward P/E. Vi kommer även att titta närmare på Unibet där vi specifikt kommer 

att förklara hur en värdering på detta företag går till.  

 
Materialet vi använt oss av kommer främst från årsredovisningar från respektive företag, från 

JCF databasen samt från telefonintervjuer med två analytiker från olika analysfirmor.  

 

1.1 Problemformulering 
Spelbranschen har utvecklats starkt positivt de senaste åren och det har skrivits om att det är 
en tillfällig utveckling5. Det är människors ökade intresse för poker både på Internet och i 

verkliga livet som har legat till grund för denna branschs starka utveckling och vi vill 

undersöka om den eventuellt är övervärderad. Vi kommer att ta del av analytikers 
värderingar av våra utvalda bolag och jämföra deras prognostiserade aktiepris mot det 

verkliga, samt utföra en jämförande värdering med hjälp av multiplar. 

 
Inför en företagsvärdering ställs värderaren inför problemet att välja värderingsmodell. 

Huvudsakligen kan en värdering av ett företag göras med utgångspunkt i antingen 

balansräkningen (substansvärdering), eller i resultaträkning (avkastningsvärdering och 
jämförande värdering). Substansvärdering innebär en värdering av företagets befintliga 

tillgångar medan en avkastningsvärdering bygger på framtida prognoser av företagets 

resultat. Den jämförande värderingen bygger på relevanta jämförelseobjekt. Chansen är 
väldigt liten att man vid användning av de olika metoderna når samma resultat eftersom de 

har helt olika utgångspunkter. 

Substansvärderingsmetoden är till synes relativt enkel att använda. De praktiska 
svårigheterna består i värderingen av balansräkningens tillgångar och skulder. 

Avkastningsvärdering bygger på antaganden om framtiden 6. 

 

1.2 Syfte 
Vi vill med denna uppsats undersöka huruvida de Internetbaserade spelbolagen med 

pokerklienter är övervärderade. Hur matchar börskurserna analytikernas värderingar om 

aktiepris på de sex undersökta bolagen? Hur går man till väga för att värdera Unibet? 

 

                                                
5 http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c 
06%5c28%5c148765 
6 Bengtsson M, Laurin O, Arkivator, att värdera ett tillväxtföretag 
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1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att analysera följande företag. Unibet, William Hill, Sportingbet, Hilton Group där 
spelbolaget Ladbrokes ingår, Partygaming samt Empire Online. Dessa är några av de största 

online spelbolagen på marknaden idag och vi tycker de representerar marknaden väl. Dessa 

spelbolag som vi valt är noterade på Stockholmsbörsen samt London Stock Exchange. Endast 
spelbolag som har en pokerklient kommer analyseras då vi tror att det är främst pokern som 

lett till de stigande kurserna. Vi hade gärna undersökt ett par av dom största amerikanska 

pokersajterna men upptäckte till vår förvåning att inga av dessa var börsnoterade. Vi fann 
dock ett flertal amerikanska börsnoterade kasinon men vi har inte tagit med dessa i vår 

värdering då vi vill avgränsa oss till spelbolag med online verksamhet.  

Nämnvärt är att en stor del av ökning av dessa bolags vinster kommer från poker spelande:  

? ? Unibet – poker startades i september 2004 och det går inte att urskilja hur mycket av 

vinsten som kommer från poker verksamheten. (sid 9 i årsredovisning 2004).  

? ? William Hill – verksamheten är uppdelad i tre där spelbutik, telefon samt Internet 
ingår. Interaktive verksamhetens totala vinst för året ökade med 25 % samt 

bruttovinsten med 39 %. Till skillnad från de två andra grupperna som ökat med 9 % 
respektive 7%.  (sid 6 i årsredovisning 2004).  

? ? Sportingbet – marginalen för poker, kasino och virtuella spel ökade med 157,5 %. (sid 

20 i årsredovisning 2004). 

? ? Hilton Group – vinsten för Ladbrokes gick upp med 28  

% där eGaming verksamheten möjliggjort en rekord ökning. (årsredovisning 2004).  

? ? Partygaming – online poker är deras kärnverksamhet och dess vinster har ökat från 
5,8 USDM 2002 till 383,2 USDM 2004. (årsredovisning 2004).  

? ?  Empire Online – företaget har varit börsnoterad sedan augusti 2005 och deras totala 
vinster sista halvåret av 2005 ökade med 8,6 MUSD till 21,2 MUSD. (reuters.co.uk) 

 

Vi tog även kontakt via e-mail samt telefon med ett flertal analytiker på diverse analysfirmor 
men utan att få e-mailen besvarade. Vi fick dock kontakt med två analytiker via telefon, en 

som erbjöd sina tankar om denna kunde vara anonym och den andra som gärna ställde upp. 

Vi hade velat kunna få ta del av fler analytikers idéer och tankar kring ämnet men flertal av 
dom hade det väldigt stressigt och varken ville eller kunde erbjuda sina tjänster.  

 

1.4 Tidigare forskning 
Vi har i synnerhet tittat närmare på en uppsats som handlar om Telekombranschen där 

uppsatsen ämnar undersöka olika värderingsmodeller på ett antal utvalda telekombolag, 
under en tidpunkt då branschen var övervärderad, och studera marknaden för 

telekombolagen. Utöver detta studeras analyser som gjorts vid värderingstillfällena för att 
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finna anledningar till de höga värderingarna. Slutsatsen för arbetet är att värderingarna var 

felaktiga delvis på grund av att modeller anpassades så att de kom fram till det rådande 

marknadsvärdet på börsen istället för att ifrågasätta de höga värderingarna.7 Ett annat arbete 
vi undersökt handlar om företagsvärdering, diskussion och tillämpning av jämförande 

värdering.  

 
  

1.5 Disposition 
För att läsaren skall få en överblick av uppsatsens innehåll ger vi här en koncis beskrivning av 

de olika kapitlen.  

? ? INLEDNING 
Kapitel ett ger en första överblick över ämnet och problemområde. Vi förklarar 

problemområdet samt redovisar syftet, de avgränsningar vi åtar oss och tidigare 

forskning. 
 

? ?METOD 
I Kapitel två redovisar vi vårt tillvägagångssätt där vetenskapligt synsätt och ansats, 

kvantitativ och kvalitativ metod, datainsamling, analysmetod med flera beskrivs för 
läsaren.  

 

? ?TEORI 
Kapitel tre innehåller den teoretiska referensram som legat till grund för undersökningen 

och består av en rad teorier och modeller. Här beskrivs DCF och flera andra modeller 

samt de nyckeltal som är användbara för analys av företagen. 
 

?  EMPIRI/ANALYS 
Kapitel fyra innehåller kortfattad bakgrundsinformation om företagen som undersökts i 

uppsatsen, samt värdering och analys av dessa.  

 

?  SLUTSATS/AVSLUTANDE DISKUSSION 

I Kapitel fem har vi en avslutande diskussion där vi sätter resultaten från vår analys i 
fokus och beskriver huruvida vi finner den Internetbaserade spelbranschen vara 

övervärderad eller inte. 

                                                
7 Ahlberg Hjalmar, Cederhage Christoffer, Ekström Jonas, Telekom – modeller och problem, VT2005 
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2 Metod   
Detta avsnitt kommer att behandla den metod som valts i denna uppsats. Tanken med 
metodavsnittet är att förse läsaren med en bra bild av det tillvägagångssätt som använts.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt och ansats 
I denna studie kommer vi att använda oss av en deduktiv ansats, då vi utarbetar specifik fakta 
från generella befintliga teorier. Vi kommer att samla in data för att testa i olika befintliga 

modeller för att värdera våra bolag.  

 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Vid sammanställningen av ett arbete finns det flera olika metoder att tillgå. 

Kvalitativ metod används främst vid behandling av texter. Det innebär att man försöker få så 

bra svar som möjligt på ens frågeställning. Inom denna metod använder man kontinuerligt 
begreppet förståelse istället för förklaring. Man vill ta reda på hur folk upplever och tolkar 

situationer.  

 
I en kvantitativ studie använder man sig av insamlad data som man testar i modeller för att 

på så sätt bekräfta eller skapa vetande.  

 
Vår uppsats kommer främst att utgå från en kvantitativ metod då vi testar data i befintliga 

modeller för att se om aktuella kurser verkar realistiska eller om de är övervärderade. 

 

2.3 Analysmetod 
Under arbetsgången har vi valt att utgå ifrån teori/empiri för att framhäva en tillräcklig 

analysmodell som passar korrekt in på det bestämda ämnet. Modellerna kommer att förklaras 
var för sig. Detta för att underlätta för läsaren och öka förståelsen för en som icke har 

kunskaper inom valda området. Vi har hela tiden velat att uppsatsen inte skall vara önodigt 

omfattande eller komplicerad. Efter att vi analyserat företagen i empiri/analys avsnittet 
kommer en avslutande diskussion samt slutsats.  
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2.4 Viktiga modeller 

2.4.1 Target Price 

Target price är som tidigare beskrivit ett prognostiserat aktiepris för en viss tidpunkt8. 
Analytiker använder sig ofta av DCF analys när de kommer fram till target price för företag 

med stark tillväxt.  DCF analys beskrivs mer utförligt i teori avsnittet.  

 

2.4.2 Finansiella nyckeltal 
Finansiella nyckeltal används i två syften: 

1. Att beskriva enskilda företags utveckling över tiden.  

2. Att möjliggöra jämförelser mellan olika företag. 
Storleken på företaget samt den bransch i vilken det är verksamt är avgörande faktorer för 

vilka slutsatser man kan dra utifrån framräknade nyckeltal.9  

 

2.5 Datainsamling 
Vi kommer att undersöka tidigare skriven litteratur, exempelvis uppsatser, tidningsartiklar 

samt fackpress. En stor del av datainsamlingen kommer att ske från utvalda bolags 

årsredovisningar, deras hemsidor samt JCF databasen.  
JCF databasen har varit vår främsta och största källa för information angående target price 

och nyckeltal. Hur target price och P/E, P/S, P/FCF har beräknats framgår inte av själva 

programmet. Men vi utgår ifrån att target price är beräknad genom att analytikerna själva 
utarbetat en DCF analys där de fått fram ett target price. Analytikernas modell för beräkning 

kan avvika lite från varandra då dessa har olika uppfattningar om hur framtiden ser ut. Det 

kan skilja sig från tre till tio olika analytiker som har gjort DCF analysen.  
Vi har även haft telefonintervjuer med två analytiker. Första analytikern arbetade tidigare på 

Enskilda Securities, men sedermera bytt företag och ville vara anonym på uppsatsen. Den 

andra analytikern Jesper Norberg, analytiker på H&Q fondkommissionär var väldigt 
hjälpsam och beskrev och förklarade vissa tabeller som vi har tagit med i vår uppsats.  

 

2.6 Metodproblem/Källkritik 
Under arbetsperioden hittade vi inte all den litteratur vi hoppades på. De finns lite skrivet om 

det område vi har valt att undersöka om. Det begränsade resurserna har påtvingat oss att 

använda det litteratur som har varit tillgängligt. Tidigare skrivna uppsatser inom denna 
bransch är få. För att få en klar bild av vår teori/empiri hade intervjuer tydliggjort samt 

                                                
8 http://www.investopedia.com/terms/p/pricetarget.asp 
9 http://www.fek.uu.se/ikt/PoFh05/fil/nyckeltal.htm 
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underlättat vår förståelse för ämnet i sig. Många av de analytiker som vi fått värden av i JCF 

databasen arbetar på utländska värderingsbolag och har inte visat intresse för våra försök 

med e-mail och telefon kontakt.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teorier som vi använder oss av i vår uppsats. Vi 
kommer att ge förklaring till de modeller/metoder vi kommer att använda oss av i vår 

värdering, samt belysa dess för- och nackdelar. 

Anledningen till att vi beskriver CAPM, WACC och DCF nedan är för att dessa modeller är 
ett tillvägagångssätt för att komma fram till ett slutligt target price. DCF är den främsta 

modellen för target pricing, och i denna ingår CAPM samt WACC.  

 

3.1 Prognostisering av aktiepris – Två generella metoder 

Vid prognostisering av aktiepris finns två generella metoder att använda sig av, fundamental 

och teknisk analys. Vi använder oss av fundamental analys i vår uppsats.  

 
I teknisk analys försöker man skatta hur aktiekursen kommer att röra sig i framtiden genom 

att titta på aktiens historiska utveckling. Det finns ett stort antal olika tekniska analysmetoder. 

I de flesta av dessa försöker man hitta kursformationer som skall indikera om aktien är 
felaktigt prissatt. Det är endast möjligt att utföra teknisk analys på noterade företag då 

tillgång till data över historiska aktiekurser är nödvändigt. Teknisk analys ger en prognos om 

hur aktiekursen kommer utvecklas från nuvarande nivåer och är ingen egentlig värdering av 
företaget. 

 

I fundamental analys vill man bestämma värdet på ett företag eller dess aktie genom att se till 
dess verksamhet vilken man värderar. Man använder sig mycket av redovisningsinformation 

vid fundamental analys, och försöker utifrån denna skatta företagets framtida prestationer. 

Relativvärderingsmått av typen pris/vinst, pris/försäljning och pris/kassaflöde används 
också i fundamental analys. 

  

3.2 DCF 

DCF står för Discounted Cash Flow vilket innebär att man diskonterar (nuvärde beräknar) 
framtida kassaflöden. Kassaflöden är skillnaden mellan in- och utbetalningar10. Att diskontera 

kassaflöden innebär att man beräknar dagsvärdet på kassaflödena som kommer att ske vid 

olika tidpunkter i framtiden. DCF modellen ger ett värde av vad det är värt att betala idag för 
att få dessa kassaflöden i en oändlig framtid. Fördelar med denna modell är att den tar hänsyn 

till företagets historiska prestation för att skatta framtida utveckling. Eftersom modellen 

                                                
10 H. Nilsson, A. Isaksson och T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
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bygger på värden ur balans- och resultaträkningar från flera år tillbaks i tiden ger den en bred 

och sofistikerad bild av värdet på företaget. Nackdelar med modellen är svårigheten att 

uppskatta rätt diskonteringsränta samt tillväxttakt. 
 

Formeln för att diskontera ett framtida kassaflöde ser ut på följande sätt: 

1 (1 )
t

t n

t
t

CF
Nuvärde

r

?

?
?

??   

t = en period, n = antalet perioder, CF = kassaflöde, r = diskonteringsränta 
 

När man gör en DCF värdering utgår man från företagets rörelseresultat som kan förkortas 
EBIT, vilket står för Earnings Before Interest and Taxes. EBIT nås genom att lägga tillbaks 
ränte- och skattekostnader på vinsten. Utifrån EBIT räknar man fram NOPLAT (Net Operating 

Profit Less Adjusted Tax). Detta görs genom att man lägger till eventuella Goodwill 
amorteringar på EBIT, räknar skatt på detta som man drar av från EBIT. Ur NOPLAT räknar 
man slutligen fram det fria kassaflödet (FCF). Detta görs genom att man lägger tillbaks 

avskrivningar samt drar bort årets investeringar och förändringar i rörelsekapital.  

 
Sedan försöker man utifrån tidigare prestationer estimera framtida FCF, samt i vilken takt 

omsättningen ökar11. Vidare försöker sedan skatta ett så kallat ”steady state” där företaget når 

en stadig tillväxttakt och lönsamhetsnivå och försöker värdera företaget utifrån detta. En 
vidare utvecklad modell är den så kallade ”två stegs modellen”. Där diskonterar man 

kassaflöden under två olika perioder med olika tillväxttakt12. 

 

3.3 CAPM 

CAPM (Capital Asset Pricing Mode) är en teoretisk modell för hur finansiella tillgångar 

prissätts i jämvikt, dvs. när utbudet är lika med efterfrågan13. Med hjälp av CAPM kan man 

räkna ut avkastningskravet hos ett företag, dvs. den procentuella avkastning som en 
investerare i ett företag kräver för att han skall kompenseras för sitt risktagande. 

Avkastningskravet bör uppfyllas om man vill förhindra missnöjda investerare och eventuellt 

fallande kurser. Följande förutsättningar gäller för CAPM14: 
 

? ? Investerarna har homogena förväntningar om investeringens avkastning och 
varians 

                                                
11 Jens Lindberg, föreläsningsmaterial 
12 T. Koller, M. Goedhart, D. Wessels, Valuation. Measuring and managing the value of companies 
13 H. Nilsson, A. Isaksson,  T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
14 www.damodaran.com 
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? ? Att de kan låna obegränsade mängder pengar till den riskfria räntan 

? ? Det finns inga transaktionskostnader samt inga restriktioner för blankningar 

? ? Att alla investeringar har en marknad och att investeringarna alltid är säljbara 

CAPM formeln skrivs på följande sätt15: 
( )e f m fr r r r?? ? ?  

re = förväntad avkastning, rf = riskfri ränta, ß = betavärdet, rm = marknadsportföljens 

avkastning 
 

Den riskfria räntan antas vanligtvis vara densamma som räntan på ett räntebärande 

statspapper med kort (statsskuldväxel) eller lång (statsobligation) löptid16. Betavärdet 
definierar risken enligt modellen. Ett betavärde = 1 innebär att investeringen har en 

genomsnittlig risknivå. Betavärden > 1 innebär en högre risknivå än genomsnittet, samt ett 

betavärde < 1 innebär en lägre risknivå än genomsnittet. En mer djupgående förklaring av 
beta följer senare i teoriavsnittet. Med marknadsportföljens avkastning avses i praktiken 

avkastning på ett marknadsindex, exempelvis Stockholmsbörsens generalindex (SX).  

Enligt CAPM existerar det ett linjärt samband mellan förväntad avkastning och dess risk17. 
Detta visualiseras enligt följande diagram18 

 
I diagrammet ser vi att när det inte föreligger någon risk, dvs. betavärdet = 0, får vi samma 

avkastning som den riskfria räntan. Ju högre avkastning vi förväntar oss, desto högre risk tar 

vi på oss. Marknadsportföljens avkastning har ett betavärde = 1 då den representerar en 
genomsnittlig risknivå. Parentesen i CAPM modellen, (rm -  rf), kallas för riskpremien. 

Riskpremien är den överavkastning som investerare förväntar sig när de investerar i 

tillgångar med genomsnittlig risk, jämfört med att investera i den riskfria räntan. En ökning 
av marknadsportföljens risk ger således en ökning i riskpremien.  

 

                                                
15 T. Koller, M. Goedhart, D. Wessels, Valuation. Measuring and managing the value of companies 
16 H. Nilsson, A. Isaksson,  T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
17 Ibid 
18 http://www.unister.de/Unister/uploads/wissen/6500/6652_bild2_capm2.gif 
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Det har dock riktats en del kritik mot CAPM. Forskare och praktiker har ifrågasatt om det 

verkligen går att beskriva sambandet mellan avkastning och risk utifrån det enkla samband 

som CAPM modellerar. Modellen har bl.a. kritiserats på följande punkter19: 

? ? Modellen baseras på orealistiska antaganden 

? ? Modellens parametrar kan inte beskattas med exakthet  

? ? Modellen fungerar ej väl 

 
Man kan också ifrågasätta om det två första punkterna i CAPM´s förutsättningar verkligen är 

rimliga? Det verkar föga rimligt att alla investerare har samma förväntningar på avkastning 

och varians vad gäller aktier. Trots kritik är det dock den mest använda modellen när det 
gäller att fastställa avkastningskrav. Två tredjedelar av aktörerna på den svenska marknaden 

använder sig av CAPM20. 

 

3.4  Beta ß 

Som tidigare nämnt anger betavärdet aktiens risk. Vi skrev tidigare att marknadsportföljen 

antas ha ett betavärde = 1. Om ett företags aktie har ett betavärde över 1, t.ex. 1,2 så antas 

aktien ha en högre risk än marknadsportföljen. Mer exakt antas aktien att röra sig 0,2, dvs. 20 
%, mer än marknadsportföljen. Om exempelvis marknadsportföljen stiger med 1 % så 

förväntas aktien stiga med 1,2 %. Om marknadsportföljen sjunker med 1 % så förväntas aktien 

ifråga sjunka med 1,2 %. Betat beräknas som en relation mellan avkastning för aktien och det 
jämförande indexet under en viss tidsperiod. Formeln för betavärdet ser ut på följande sätt21: 

cov( , )
var( )

a i

i

r R
R

? ?  

ra = historisk avkastning för aktien, Ri = Historisk avkastning för indexet 
cov(ra,Ri) = Kovariansen mellan avkastning på aktien och indexet 

var(Ri) = Variansen för avkastningen på indexet 

 

3.5 WACC 

När man vill värdera ett företag räcker det inte med att ta hänsyn till enbart aktieägarnas 
avkastningskrav utan man måste också se till långivarnas avkastningskrav.  WACC 

                                                
19 H. Nilsson, A. Isaksson,  T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
20 Ibid 
21 M. Grinblat, S. Titman, Financial Markets and Corporate Strategy 
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(Weighted Average Cost of Capital) tar hänsyn till båda dessa faktorer. Därmed är företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad beroende av två faktorer22: 

 

? ? Vilken typ av finansieringsform för verksamheten som företaget har valt, dvs. 

relationen mellan eget och främmande kapital 

? ? Kostnaden för varje vald finansieringsform 

 

Beräkning av WACC sker på följande sätt23: 

(1 )w a c c d e
D E

r r t r
D E D E

? ? ?
? ?

 

rWACC = Genomsnittlig kapitalkostnad, dvs. det totala avkastningskravet som riktas mot 
företagets rörelse 

rd = Kostnad för skulder (räntekostnad, långivarnas avkastningskrav) 

t = skattesats 
rd(1-t) = Räntekostnad efter skatt 

re = Kostnad för eget kapital, dvs. aktieägarnas avkastningskrav 

D = Marknadsvärdet på skulder, dvs. marknadsvärde främmande kapital 
E = Marknadsvärde på eget kapital 

 

Då man använder marknadsvärdet på eget kapital måste detta vara känt när man räknar fram 
WACC. Detta kan lösas genom att man itererar fram en WACC som stämmer överens med 

både DCF-modellen och WACC-formeln.  
 

3.6 Finansiella nyckeltal 

En jämförande värdering är en värdering där olika nyckeltal för målföretaget sätts i relation 
till jämförelse bolag. Från jämförelse kan värderaren beräkna målföretagets värde enligt 

marknadens förväntningar.24 Det är jämförelsebolagens framtida utveckling som skall 

jämföras med värderingsbolagets, inte dess historiska. Man bör alltid eftersträva att finna 
jämförelsebolag som är så lika målföretaget som möjligt. Företag kan exempelvis skilja sig åt 

trots att man är verksamma inom samma bransch, då det kan finnas stora skillnader i 

exempelvis omsättning eller att man är verksamma inom olika marknader.  
 

                                                
22 H. Nilsson, A. Isaksson,  T. Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys 
23 Ibid 
24 Brunzell, Tor, B.G, Företagsvärdering, Diskussion och tillämpning av jämförande värdering. 
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Först bör man göra en storleksjämförelse av respektive företags poster i balans- och 

resultaträkning. I balansräkningen utgör posterna en procentsats av totala tillgångar, medan i 

resultaträkningen utgör posterna en procentsats av omsättningen. Genom att jämföra 
företagets relativa poster får man en bild av hur stora dessa är jämfört med varandra. Man 

kan även jämföra företagets relativa poster över en längre period för att kunna urskilja om en 

ökning eller en minskning i dess storlek kan urskiljas. Exempelvis skulle vi kunna urskilja om 
företagets produktionskostnad ökar eller minskar i förhållande till omsättningen.  

 

Genom att göra en nyckeltalsanalys fås en indikation och en överblick över hur företaget har 
utvecklats över tiden och detta kan sedan jämföras med likvärdiga företag på samma 

marknad inom samma bransch. Nyckeltalsanalysen har som syfte att minimera den osäkerhet 

som är förknippad med en företagsvärdering.  
 

Fundamental företagsvärdering har två huvudinriktningar: Absolutvärdering där värdering 

på företag sker på basis av dess prestation samt relativvärdering där värdering på företag sker 
genom att titta på konkurrenters värderingar. 

Absolutvärdering prognostiserar företagets framtida värdeförändrande flöden genom 

utdelningsmodellen, FCF-modellen samt övervinstmodellen. 
 

När man arbetar sig fram till en relativvärdering av ett företag härleds värderingen av ett 

företag fram till prissättning av jämförbara företag. Relativvärdering söker värdet genom att 
titta på multiplar som P/E-tal (Aktiepris/Årets resultat per aktie); P/S 

(Aktiepris/försäljning); samt P/FCF (Aktiepris/Free Cash Flow, dvs Nettointäkter + 

avskrivning – investeringar – sysselsatt kapital – amorteringar + upptagning av nya lån). 
Multiplarna reflekterar marknadens tro och dess uppfattning om framtida kassaflöden, 

tillväxtpotential, vinster, etc.25  

 

3.6.1 P/E  

Det finns olika sätt att räkna ut P/E ration på men detta sätt nedan lämpar sig bäst för företag 

som har hög tillväxt26.  

 
 

 

 

                                                
25 Tolleryd, J,  Frykman, D.,  Värdering av tillväxtföretag 
26 www.damodaran.com 



Är de Internetbaserade spelbolagen övervärderade? Akan, Lang HT 2005 

 18

 

P/E tal för företag med hög tillväxt: 

? ?
? ?

? ? ?
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2..11..12.arg. 1

????
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n

n

periodskravavkastningperiodtillvförvperiodskravavkastning
periodtillvförvperiodtillvförvperiodmutd

 
 

- Utdelningsmarginal = utdelning / vinst 

- Företag med hög tillväxt har en högre förväntad tillväxt den första perioden. I den andra 
perioden använder man värden som man antar att företaget kommer ha i en stabil 

tillväxtperiod.  

- Avkastningskrav = riskfri ränta + Beta * (ränta marknadsportfölj – riskfri ränta). 
Ett förväntat P/E kan skattas med hjälp av en regression som ser ut på följande sätt: 

 

EPStillvmutdbetaEP ..arg./ ???  
 

Regressionen görs med jämförelsebara bolag för att få parametrar så man sedan kan skatta 
P/E för utvalt bolag. Regressionen ser ut på följande sätt efter att man satt in värdena för varje 

bolag: Förra en att kunna göra en regression bör (men dock utan statistisk belägg) det minst 

finnas 10 observationer.  
 

tillv.EPS)(ßutd.marg.)(ßbeta)ß(int/ ??????? erceptEP  
ß= parameter för oberoende variabel  
  

När vi fått parametrar i regressionen sätter vi in värdena för vårt företag för att få ett skattat 

P/E tal. Den slumpmässiga säkerheten i samspelet mellan den beroende och den oberoende 
variabeln skattas med hjälp av linjens standardavvikelse. Här säger tumregeln att ett värde på 

t-värde över 1.8-2.0 bör anses som signifikant.27 R²-värdet är ett mått på regressionens 

förklaringsgrad, det vill säga hur väl den oberoende variabeln förklarar den beroende 
variabeln. Ju närmare R²-värdet är 100 % desto bättre förklaringsgrad.  

                                                
27 Brunzell, Tor, B.G, Företagsvärdering, Diskussion och tillämpning av jämförande värdering. 
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När vi räknat fram vårt förväntade P/E jämför vi detta med det verkliga P/E talet. Det 

verkliga P/E talet är aktiepriset vid värderingstidpunkten dividerat med bolagets 
prognostiserade aktievinst för nästkommande år. Om vårt skattade P/E är lägre än verkligt 

P/E så är företaget övervärderat. Får vi ett skattat P/E som är över  verkligt P/E så är 

företaget undervärderat. En svaghet med denna metod inträffar om hela marknaden är 
övervärderad. Vi får då felaktiga parametrar i regressionen.28 

 

3.6.2 P/S  

Till skillnad från P/E talet är P/S talet alltid tillgängligt. Ett företag i djupt finansiell kris kan 
erhålla ett negativt P/E värde och därmed vara meningslöst. P/S talet kan dock inte anta ett 

negativt värde. P/E talet kan variera mycket för ett cykliskt företag men P/S talet är mindre 

känsligt för svängningar. En nackdel med P/S talet är att omsättningen ofta kan vara 
oföränderligt även om företagets resultat eller värde sjunker kraftigt.29  

Precis som med P/E ration finns det olika sätt att räkna ut P/S ration på men detta sätt nedan 

lämpar sig bäst för företag som har hög tillväxt.30 
 

P/S tal för företag med hög tillväxt: 
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?
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periodtillvförvperiodskravavkastning
periodskravavkastning

periodtillvförvperiodtillvförvperiodmutd

mvinstSP

 

Vinstmarginal= vinst / försäljning 
Förklaringar på andra termer är beskrivet ovan under P/E ration.  

 

Ett förväntat P/S kan skattas med hjälp av en regression som ser ut på följande sätt: 

.arg.arg./ vinstmEPStillvmutdbetaSP ????  

 
Regressionen ser ut på följande sätt efter att man satt in värdena för varje bolag: 

(int/ ?? erceptSP ß×beta)+( ß ×utd.marg.)+( ß ×tillv.EPS)+ (ß ×vinstmarg.) 

                                                
28 www.damodaran.com 
29 Brunzell, Tor, B.G, Företagsvärdering, Diskussion och tillämpning av jämförande värdering. 
30 www.damodaran.com 
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ß= parameter för oberoende variabel  

 
Genom att sätta in värdena för utvalt företag får vi ett teoretiskt P/S tal. Precis som i P/E 

regressionen bör man se till t-värdet, signifikansnivån, samt regressionens förklaringsgrad, R² 

värdet. 
 

3.6.3 P/FCFE 

P/FCFE ration är en snarlik mått till P/E där den beräknar marknadsvärdet i förhållande till 

kassaflödet.  

Fritt kassaflöde är ett mått på hur mycket ett företag har råd att betala ut till aktieägare i form 

av utdelningar. Det är emellertid få som betalar ut hela sitt FCFE. Anledningarna till det kan 

bero på att många företag strävar en stabil utdelningspolitik, behov av framtida investeringar, 
skatteskäl eller att företaget vill signalera godare eller sämre tider genom att höja eller sänka 

utdelningen utan att ta hänsyn till FCFE. Värderingsmodeller av FCFE bygger på samma 

principer som den generella utdelningsdiskonterade modellen med den skillnaden att 
utdelning byts ut mot FCFE. Modellen som beaktar konstant tillväxt får följande utseende: 

 

 

       0P  = Aktiens värde idag 

1FCFE  = Förväntat FCFE för nästa år 

           r = vägda genomsnittliga kapitalkostnaden = WACC. Det kan också vara CAPM 

       ng  = procentuell årlig tillväxt av FCFE för alltid 

Precis som Gordons modell passar FCFE-modellen bäst för företag som har en tillväxt som är 
jämförbar eller lägre än tillväxten i landet i stort. Denna modell är dock bättre applicerbar på 

stabila företag som lämnar uthålligt höga utdelningar eller väldigt små utdelningar. Om 

företaget är stabilt och betalar ut sin FCFE som utdelning kommer värdet på aktien vara 
detsamma i FCFE-modellen som i Gordons modell.31 

 

Den utdelningsdiskonterade modellen baseras på förutsättningen att utdelningen är det enda 
kassaflödet som kommer aktieägarna tillgodo. Free-cash-flow-to-equity diskonteringsmodell 

                                                
31 http://w3.informatik.gu.se/~s97rob/fek/kandidatuppsats.doc#_Toc10610810 
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(FCFE-modellen) tar även hänsyn till det fria kassaflödet, dvs. det kassaflöde som återstår 

efter de finansiella åtagandena, som är skatter, amorteringar, sysselsatt kapital mm. 

Kalkylering av FCFE mäts enligt följande: 
FCFE = Nettointäkter + avskrivning – investeringar – sysselsatt kapital – amorteringar + 

upptagning av nya lån 

Damodaran räknar ut ett teoretiskt P/FCFE på följande vis: 
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Dock kan måttet vara svårt att tillämpa på grund av svårigheter att erhålla framtida cash-flow 
beräkningar.32 När FCFE är positivt har ett bolag flexibiliteten att betala tillbaka skulder, köpa 

tillbaka aktier, öka utdelningar och växa med företagsköp.33  

 

3.6.4 Branschspecifika multiplar 
Multiplar som är specifika för en viss bransch har kommit att bli allt vanligare. Variabeln man 

väljer som multipel är den som anses vara värdedrivare dvs. som kommer driva kassaflödet. 

Exempel på detta är hotellföretag med pris/antal hotellrum. För Internetföretag är det kunder 
eller medlemmar som anses viktiga varpå pris/antal kunder eller pris/medlemmar blivit en 

branschmultipel. Multiplar av detta slag används ofta i branscher som befinner sig i kraftig 

tillväxt och där fria kassaflöden ännu inte hunnits skapas. Man värderar istället företaget 
utifrån vad man tror kommer driva de fria kassaflödena. Det viktiga är alltså att komma fram 

till vad det är som är nyckelvärdedrivare i företaget eftersom själva uträkningen är enkel.34 

 

3.7 Target Price 

 Target price är av analytiker ett prognostiserat aktiepris för en viss tidpunkt35. Det finns olika 

metoder att estimera ett target price för en aktiekurs. Det vanligaste sättet är att använda sig 

                                                
32 Brunzell, Tor, B.G, Företagsvärdering, Diskussion och tillämpning av jämförande värdering. 
33 http://www.zacks.com/experts/featured/view_article.php?art_id=1762&newsletter_id=33 
34 http://w3.informatik.gu.se/~s97rob/fek/kandidatuppsats.doc#_Toc10610810 
35 http://www.investopedia.com/terms/p/pricetarget.asp 
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av DCF modellen, vilken som tidigare nämnt är att föredra vid värdering av starkt växande 

företag36.  

                                                
36 Koller T, Goedhart M, Wessels D, Valuation. Measuring and managing the value of companies 
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4 Empiri/Analys 
Under empiri och analys avsnittet kommer vi att analysera utvalda företag med hjälp av 
target price och multipelvärdering, för att se om vi kan dra slutsatser om eventuell 

övervärdering hos Internetbaserade spelbolag.  

 

4.1 Makrostudie 

Vinsterna som spelbolagen med pokerklient gör kommer ifrån en så kallad ”rake”. Rake är en 

procentsats av potten i varje spelad hand. Denna procentsats kan variera från sajt till sajt men 

ligger omkring 3%. Vad som dock är gemensamt för samtliga sidor är att sajterna har en 
minimirake på 0.5 dollar eller euros samt en maxrake på 3 dollar eller euros per spelad hand. 

Detta leder till att spelsajtens mål ej är att användare skall spela bort sina pengar på poker, 

förluster går ju till andra spelare och inte till själva sajten, utan målet för sajten är att 
maximera antalet spelade händer och därmed antalet användare. 

 

Tillväxten för företagen ligger alltså i nya användare. Som vi beskrivit i inledningen så har 
pokerintresset ökat lavinartat under de senaste 2-3 åren och därmed tillväxten hos dessa 

företag. Denna tillväxt kommer för eller senare att mattas av men det är svårt att säga när. I 

nuläget är poker fortfarande ett mycket hett ämne och nya spelare dyker fortfarande upp. I 
pokermagazine skriver man att nästa års SM (2006) kommer bli större än någonsin, och i VM 

vill man höja insatsen för att minska det stora antalet spelare37, så det är svårt att se tecken på 

ett avmattande pokerintresse i dagsläget.  
 

Nya användare försöker man främst nå genom insättningsbonusar. Man försöker även 

bibehålla högfrekvent spelande kunder med rakeback vilket innebär att spelaren får tillbaka 
en del av den rake han betalat. Väldesignade sidor med stora utbud av olika pokervarianter 

samt turneringsspel är också viktiga konkurrensmedel. 

 
Dom pokersajter som vi undersökt är som tidigare nämnt bland dom absolut största i 

branschen och samtliga har bra utbud vad gäller olika typer av pokerspel och turneringsspel. 

Rakesatsen skiljer sig inte nämnvärt företagen i mellan och likaså gäller för 
insättningsbonusar. Vi tycker med andra ord inte att någon sajt sticker ut nämnvärt vad gäller 

dessa faktorer.  

 

                                                
37 Pokermagazine – nummer 1, 2006 
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4.2 Företag som analyseras 

? ? Unibet är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Deras affärsidé är att erbjuda 

ett komplett utbud av spelprodukter för online-spel via deras hemsida. Unibet är en av 
Nordens största arrangör av onlinespel med över 350 000 registrerade kunder internationellt. 

Kundbasen täcker över 100 länder samt antalet anställda är 109. Bruttoomsättningen uppgick 

till 212 (144) MGBP. Bruttoomsättningen omfattar kasinoprodukter för hela 2004 och poker 
från lanseringen i september 200438. 

 

? ? William Hill, noterad på London Stock Exchange, är ett av de mest välkända namnen 
inom spelbranschen i Storbritannien. William Hill erbjuder vadslagningstjänster inom en rad 

olika idrottsevenemang och andra s.k. events. Man erbjuder även spel via s.k. "Amusement 

with Prizes"- och "Fixed-odds betting"-terminaler i sina licensierade spelbutiker. Man är 
marknadsledande inom alla dominerande spelkanaler i Storbritannien och har en etablerad 

international närvaro genom sin interaktiva spelverksamhet. William Hill driver idag cirka 

2100 spelbutiker i Storbritannien, av vilka dem flesta är öppna 7 dagar i veckan. 
Omsättningen på ordinära aktiviteter före finansiella utgifter uppgick till 232 (200) MGBP39. 

 

? ? Partygaming, noterad på London Stock Exchange, är ett av världens ledande online 
spelbolag som äger och driver PartyPoker.com, världens största online poker rum. Företaget 

har idag användare i över 170 länder och har 1 200 anställda.  Vinst före skatt uppgick till 
371,7 MUSD40. 

 

? ? Sportingbet är noterad på London Stock Exchange. Deras affärsområde är endast online 
spel. Sportingbet har 1 231 649 registretade användare. Vinst efter skatt för 2004 uppgick till 

21,7 MGBP41.  

 

? ? Hilton Group är noterad på London Stock Exchange. Deras affärsområde är online spel 

samt hotell verksamhet. Företaget äger Hilton International som är verksam världen runt. 

Genom företaget Ladbrokes, driver gruppen spelbutiker i Storbritannien, Irland och Belgien, 
samt en online verksamhet.  Vinsten uppgick till 2 962,9 MGBP42.  

 

? ? Empire Online är noterad på London Stock Exchange. Deras affärsområde är att 
tillhandahålla marknadsföringsservice för online spelindustrin. Genom online och offline 

                                                
38 Årsredovisning, Unibet, 2004 
39 Årsredovisning, William Hill, 2004 
40 Årsredovisning, Partygaming, 2004 
41 Årsredovisning, Sportingbet, 2004 
42 Årsredovisning, Hilton Group, 2004 
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marknadsföringstekniker, vägleder företaget nya spelare till onlinepoker och online kasino 

hemsidor drivna av speloperatörer, exempelvis empirepoker.com och casion-on-net. Vinsten 

för det första halvåret uppgick till 21,2 (8,6) MUSD43.   
 

4.3 Target Price 

Vi har i denna del jämfort target price med aktuell börskurs vid olika tidpunkter för 

respektive företag. Target price är taget kvartalsvis med senaste tillfälle 5 december 2005. Det 
vi främst söker är trender i differenser mellan target price och aktiekurser för att kunna dra 

slutsatser om eventuella felprissättningar. Då några av våra företag inte varit noterade lika 

långa som andra skiljer sig antalet observationer företagen i mellan. Som tidigare nämnt 
använder sig analytiker främst av DCF modellen när man kommer fram till ett target price. 

När vi jämför detta target price med börskursen har vi som utgångspunkt att analytikerna har 

ett mer korrekt estimerat target price än marknadens aktiepris. Jens Lindberg värderade 
exempelvis Ericssons aktiekurs till 110 kr, under en period då många telekombolag visade sig 

vara för högt prissatta, med hjälp av DCF modellen när aktuell aktiekurs låg på drygt 200kr44. 

Detta värde visade sig vara mycket mer rättvisande då Ericssons aktiekurs senare föll kraftigt. 

 

I en övervärderad bransch kan dock även analytiker ha fel. I en tidigare studie, Telekom-

modeller och problem45, kom man fram till att analytiker i viss mån ändrat värden i sina 
modeller så att de passade bättre in på rådande börskurser istället för att ifrågasatta om dessa 

var övervärderade. Som tidigare nämnt utgår vi dock ifrån att analytikerna har ett mer 

korrekt estimerat värde än marknaden. Det bör även sägas att det target price som vi 
använder inte är satt av en enskild analytiker utan det är ett medelvärde av ett flertal olika 

analytikers target price. Alla beräkningar och tabeller finns redovisade i bilaga 7.1.  

 

4.3.1 Unibet 

I Unibets fall så ser vi att target price ligger en bit över den verkliga aktiekursen. Vi ser också 

att differensen har sjunkit under det senaste halvåret från drygt 33 % till drygt 12 %. 

Analytikerna har alltså ett högre target price än börskursen men vi ser samtidigt en trend där 
target price sjunker i förhållande till aktiekursen. Högre target price än aktiekurs skulle kunna 

tyda på en undervärdering från marknadens sida, men med tanke på att analytikerna verkar 

                                                
43 http://investing.reuters.co.uk/stocks/companyprofile.aspx?symbol=EOL.L 
44 Jens Lindberg, föreläsning VMA 
45 Ahlberg Hjalmar, Cederhage Christoffer, Ekström Jonas, Telekom – modeller och problem, VT2005 
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bli mer och mer pessimistiska vad gäller Unibets aktiekurs tycker vi inte det finns underlag att 

dra slutsatser om en undervärdering. 

 

4.3.2 Hilton Group 

I Hilton Groups fall har vi ett större antal observationer. Vi är dock mest intresserade av 

observationer upp till 3 år tillbaka i tiden då det är under denna period som onlinespelandet 

ökat markant på grund av den rådande pokerboomen. Aktiekursen har också stigit i en stadig 
takt under denna period. Vi ser att analytikernas target price i de flesta fall ligger i närheten 

eller en bit över aktiekursen. Under det senaste året ser vi att target price hela tiden legat över 

aktiekursen men med en sjunkande differens under de senaste tre observationerna. 
Differenserna är annars inte anmärkningsvärt stora bortsätt från andra halvan under 2002, 

samt början av 2003, då aktiekursen sjönk kraftigt. Vi tror att de små differenserna beror på att 

Hilton Group även har sin omfattande hotelverksamhet, vilket gör företagets aktie mindre 
volatil än de bolag som endast har en online spelverksamhet. Vi ser inga tecken på 

övervärdering i Hilton Groups fall. 

 

4.3.3 Partygaming 

När vi undersöker Partygaming ser vi kraftiga skift i differenserna. Aktien har varit kraftigt 

volatil under 2005 och den kraftiga skillnaden mellan target price och aktiekursen i slutet av 
september kan förklaras av ett kraftigt fall av kursen i början på månaden. I den senaste 

observationen så har vi en negativ differens vilket skulle kunna tyda på en övervärdering. Vi 

vill dock se en tydligare trend med target price under aktiekursen vid flera observationer for 
att kunna dra några slutsatser om en övervärdering.  

 

4.3.4 Sportingbet 

I Sportingbets fall ser vi tendens till en trend under de senaste fyra observationerna med 
target price omkring 20% över aktiekursen, vilket skulle kunna indikera en undervärdering. 

Detta tycker vi är något förvånande med tanke på den kraftigt positiva utveckling som 

Sportingbets aktie haft under de senaste 3 åren. Vi ser dock inga tecken på en övervärdering 
när vi jämför analytikernas värdering med aktiekursen. 
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4.3.5 William Hill 

När vi undersöker William Hill så ser vi att differenserna inte är speciellt stora. Detta kan bero 

på att man, precis som Hilton Group, inte bara har en online spelverksamhet utan även 

omkring 2100 spelbutiker runt om i Storbrittanien. Detta borde leda till en mindre volatil aktie 
med än lägre chans för felprissättning. Dock ser vi under det senaste året en trend där target 

price ligger över aktiekursen vilket skulle kunna indikera en undervärdering.  

 

4.3.6 Empire Online 

I Empire Onlines fall har vi bara två observationer så det är svårt att dra några säkra 

slutsatser, men vi ser en kraftig skillnad mellan target price och aktiekurs. Aktiekursen har 
sjunkit kraftigt under de senaste 3 till 4 månaderna och detta kan förklara den stora 

differensen vid den senaste observationen. Eftersom target price ligger en bra bit över 

aktiekursen skulle detta kunna tyda på en undervärdering, men med ett litet antal 
observationer kan vi inte med säkerhet dra några slutsatser om en undervärdering. 

 

4.4 Sammanfattning Target Price 

För att kunna dra några slutsatser om övervärdering hade vi velat se en tydlig trend med 
target price under aktiekursen vid ett antal observationstillfällen i rad. De gånger vi sett 

tecken på en trend så har target price legat över aktiekursen vilket skulle tyda på att 

analytikerna tycker att aktiekursen borde ligga högre. Detta såg vi hos Hilton Group, 
Sportingbet, Unibet, William Hill, samt Empire Online. Detta förvånade oss något med tanke 

på att de flesta av våra företag har haft kraftigt stigande kurser under de senaste åren. Vi 

frågor oss här hur rättvisande analytikernas target price egentligen är, men vill vidhålla att de 
borde ha ett mer korrekt värde än marknadens prissättning. Vi har inte sätt analytikernas 

DCF modeller och hur de har skattat framtida tillväxt, men vi tror att ett medelvärde mellan 

ett flertal analytiker borde ge ett rättvisande target price. Med hjälp av denna analysmetod 
tycker vi inte att vi kan dra slutsatser om att de utvalda företagen skulle vara övervärderade.  

 

4.5 Multipel värdering 
I detta avsnitt kommer vi använda P/E, P/S och P/FCF i vår värdering. Vi har valt att inte ta 

med P/BV i vår värdering då våra utvalda företag har bokförda värden som skiljer sig 
markant från varandra. Hilton Group har exempelvis mycket fasta tillgångar i sina hotell 

medan Partygaming ej har fasta tillgångar förutom sin dataserver. Detta gjorde att våra 
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företag inte var jämförelsebara vid användning av P/BV multipeln. De data vi tillhandahållit 

kommer från JCF databasen, samt från företagens respektive årsredovisningar.   

 

4.5.1 Analys 

Vi hade velat göra regressioner fem år tillbaka i tiden vilket skulle ge 30 olika observationer 

med våra sex företag. Dock stötte vi på svårigheter när vi skulle tillämpa denna 

värderingsmetod då det endast gick att finna tillräckliga värden fem år tillbaka för 2 av våra 
företag. Detta berodde på att de flesta av våra företag endast varit noterad under en kort 

period. Dock hade vi tillräckligt med värden från 2005 för att kunna göra en regression från 

detta år. Regressionen med erhållna parametrar ser ut på följande vis46: 
 

Intercept Beta Utd.marg. Tillv.EPS
-7,23263331 22,33409 -2,107673 0,297971  

Det högsta t-värdet erhöll tillväxt i EPS med ett värde på 2,4 och bör därmed anses som 
signifikant. T-värdet för beta ligger något under våran gräns på 1,8-2,0 med ett värde på 1,53. 

Regressionens förklaringsgrad är relativt hög med ett R² värde på 0,86. 

4.5.2 Relativvärdering 

     P/E 

För att uppskatta ett värde på Unibets satte vi in värden för Unibet för att få ett estimerat P/E. 

Detta P/E låg lägre än Unibets forward P/E vilket skulle indikera att aktien är övervärderad. 
När vi multiplicerar med earnings får vi ett aktie pris på knappt 155kr, vilket är lägre jämfört 

med dagens kurs som ligger på 170kr47. Differensen ligger på omkring 10%. Vidare estimerar 

vi resterade företags P/E med hjälp av regressionen och jämför dessa med forward P/E: 
 

Estimerat P/E Forward P/E Differens
Unibet 31,83 34,4 -2,54
Hilton Group 18,99 15,3 3,69
Partygaming 19,05 14,6 4,45
Sportingbet 15,81 16,6 -0,79
William Hill 9,21 12,7 -3,49
Empire Online 27,69 6,1 21,59  

 

                                                
46 Bilaga 1, Prognoser och värderingar 
47 www.reuters.co.uk 
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Vi ser i diagrammet att även Sportingbet och William Hill får negativa differenser, vilket 

skulle tyda på att även dessa företag är undervärderade. Hilton Group, Partygaming och 

Empire Online har däremot positiva differenser vilket skulle tyda på en övervärdering.  
 

4.5.3 P/S 

När vi tittar på P/S talen ser vi relativt stora skillnader bland våra utvalda bolag. Två av dessa 

har P/S under genomsnitt. Lägst är P/S för William Hill och Hilton Group. Båda dessa bolag 
har dock inte enbart inriktat sig på onlinespel. William Hill har som tidigare nämnt ett stort 

utbud av spellokaler runt om i Storbritannien, och Hilton Group har sin hotell verksamhet 

som drar upp försäljningen och resulterar i lägre P/S tal. Ett lågt P/S ratio anses vara en 
bättre investering då man betalar mindre per varje såld krona48. Empire Online har ett P/S en 

bra bit över genomsnittet vilket skulle tyda på att marknaden är villig att betala ett högre pris 

per såld krona. Det företag som har absolut högst P/S är Partygaming med ett tal omkring 4 
gånger så högt som genomsnittet. Marknaden är alltså i Partygmings fall beredd att betala ett 

mycket högt pris per såld krona jämfört med genomsnittet. 

 
VÄRDERELATERADE NYCKELTAL

Företag P/S
Företag 1: Unibet 1,07
Företag 2: William Hill 0,19
Företag 3: Partygaming 8,98
Företag 4: Sportingbet 0,64
Företag 5: Hilton Group 0,40
Företag 6: Empire Online 3,35
Genomsnitt 2,44  

4.5.4 P/FCF 

När vi tittar på P/FCF för de sex undersökta bolagen på värderelaterade nyckeltalstabellen 

ser vi en väldigt rörlig disponering av siffror på respektive företag. En förklaring till det höga 
genomsnittet är på grund av den höga P/FCF av Unibet och Sportingbet.  William Hill, 

Partygaming, Hilton Group och även Empire Online ligger under genomsnittet vilket tyder på 

att marknaden inte är beredd att betala ett högre pris för kassaflödet jämfört med 
genomsnittet. I Unibet och Sportingbets fall är marknaden beredd att betala ett högre pris då 

dessa företag har ett värde mycket över genomsnittet. Noterbart är att denna modell ska man 

helst inte applicera på väldigt nya företag.49 Empire Online är ett väldigt nytt företag som har 
varit verksamma sedan augusti 2005 och deras låga P/FCF kan bero på detta.  

                                                
48 http://www.investorwords.com/3824/price_to_sales_ratio.html 
49 http://www.greenwichfinancial.com/wm5.htm 
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VÄRDERELATERADE NYCKELTAL

Företag P/FCF
Företag 1: Unibet 35,65
Företag 2: William Hill 13,10
Företag 3: Partygaming 15,90
Företag 4: Sportingbet 21,40
Företag 5: Hilton Group 12,20
Företag 6: Empire Online 6,60
Genomsnitt 17,79  

 

4.6 Sammanfattning Multipelvärdering 
De flesta av våra företags P/S tal är väldigt låga vilket skulle innebära bra investeringar då 
man betalar mindre per såld krona. Vi tycker detta är tecken på att dessa företag inte är 

övervärderade. De som drar upp vårat genomsnitt är Partygamings mycket höga P/S 

multipel. Marknaden är alltså beredd att betala ett högt pris per såld krona jämfört med de 
andra företagen och vi tycker detta visar tecken på att Partygamings aktie kan vara för högt 

prissatt. När vi ser till P/E talet så får vi spridda resultat med 3 företag med negativa 

differenser och 3 med positiva. Störst differens har Empire Online vars aktie alltså skulle vara 
kraftigt undervärderad. P/FCF multipeln förklarar att de företag som är över genomsnittet, 

Unibet och Sportingbet, är i detta fall övervärderade och de resterande företag som är under 

genomsnittet är undervärderade av analytikerna.  
 

4.7 Vad driver värde hos spelbolagen – Unibet exemplifieras 
Antalet pokerspelare i Sverige växer explosionsartatat, bara under det senaste året har antalet 
spelare ökat med 1000 %. I dag spelar 50 000 svenskar regelbundet poker över nätet. Innan 

året är slut räknar spelbolagen med att den siffran ska vara tre gånger så stor. I dag 

uppskattas antalet registrerade pokerspelare i Sverige till ungefär en kvarts miljon. 

Framgångssagan började så smått med 30 spelplatser 2002. Ett år senare fanns 140 spelplatser. 
Sedan dess har marknaden fullkomligt exploderat. I dag finns hundratals spelplatser.  

Den totala omsättningen mäts i miljarder kronor. En av de allra största aktörerna, 

amerikanska Party Poker, har en omsättning på 220 miljoner kronor om dagen.50 

Vi har kontaktat flera analytiker arbetande på olika företag där några av dom kunnat hjälpa 
oss besvara följande frågor: Vilka faktorer driver värde hos Unibet? Vad är det som gör att 

Unibets aktie är värd vad den är värd idag? 

                                                
50 http://www.pokerrummet.se/viewnews.php?t=60 
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Vi tog kontakt med Jesper Norberg, analytiker på H&Q fondkommissionär och en annan 

analytiker som har jobbat på Enskilda Securities men bytt jobb och därför valt att vara 

anonym. Detta är en sammanfattning av deras tankar kring Unibets aktie: 

Jesper pekade på tre faktorer som driver värde hos Unibet. Först och främst tycker han att den 
nuvarande poker hysterin bidrar till en eventuell övervärdering. Detta trots att det inte är 

pokerspelet som är Unibets största inkomstkälla utan Unibet omsätter mest pengar i 

sportbetting. Vår anonyma analytiker ville understyrka att det är mycket psykologi inblandat 
i marknadens aktieprissättning av Unibet. Detta går i linje med vad Jesper antyder att hysterin 

kring pokern är den största faktorn som driver marknaden att köpa Unibets aktie trots att 

sportbetting delen omsätter mer pengar än pokern. En annan viktig faktor är företagets 
marknadsföring. Man lägger just nu ner stora resurser på att marknadsföra sig för att knyta 

nya kunder till just sin hemsida. Detta på grund av den breda konkurrensen på den inhemska 

samt utländska marknaden då det ständigt startas nya mindre onlinespelbolag.  Detta leder 
oss in till den tredje faktorn vilket är konsolidering. Vilka företag är uppköpskandidater och 

vilka är köpare på spelbolagsmarknaden? I Unibets fall tror Jesper att de kan bli uppköpta 

inom ett par år framöver av större och finansiellt starkare aktörer på marknaden. Vi frågade 
även hur marknadens tilltro på framtida tillväxt ser ut? Jesper menar att marknaden inte kan 

förvänta sig ökad tillväxt utan i nuläget bör företagen försöka bibehålla den tillväxt man har i 

dagsläget. Han säger även att lönsamheten för Unibet kommer vara fortsatt hög trots att 

tillväxten ej kommer öka.  

Vi frågade varför Unibets aktiepris idag ligger på 170 kr och inte på 100 kr eller 250 kr. Jespers 

spontana svar var ”den som visste det!”. Han påpekade, precis som vår anonyme analytiker, 

att det är mycket psykologi inblandat. Som exempel nämnde han att många spelbolags 
aktiekurser sjönk i september 2005 efter att Partygamings ledning haft ett pessimistiskt 

uttalande angående framtiden för branschen. Detta uttalande slog väldigt hårt på sektorn som 

dock har återhämtat sig väl efter att kurserna sjönk kraftigt under en period.  

 

4.7.1 Unibet – ett värderingsscenario 

För att värdera Unibet tittar värderaren på Unibets marknadssituation och hur man ligger till 
bland sina konkurrenter. Unibet lägger ner mycket pengar på sin marknadsföring där Unibets 

databas är en utmärkt källa till kundinformation, då den innehåller information om 

kundernas aktivitet och spelvanor. Unibet använder informationen i databasen för att 
skräddarsy marknadsföringen till olika regioner och länder samt även till enskilda kunder. 

Unibets viktigaste marknader är de nordiska länderna och vissa europeiska marknader med 
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spelmonopol. Huvudskälet för valet av dessa marknader är att det i dessa länder finns en 

välutvecklad ”spelkultur” i kombination med en hög Internetpenetration. För helåret 2004 

uppgick rörelsekostnaderna till 12,1 (8,2) miljoner GBP. Av rörelsekostnaderna helåret 2004 
utgjorde 4,2 (2,3) miljoner GBP kostnader för marknadsföring och 3,7 (2,5) miljoner GBP 

utgjorde löner51. Under 2004 utgårdes en tredjedel av företagets rörelsekostander av 

marknadsföring vilket nästan är en dublering av föregående års kostnad. Vi gör 
bedöminingen att Unibet är ett väletablerat varumärke på den nordiska marknaden.  

 

Koncernens största konkurrenter på de viktigaste marknaderna är det statliga spelmonopolet. 
För närvarande finns det 250 till 300 licenserade spelbolag som erbjuder produkter på cirka 

1800 spel-, kasino- och lotterisajter. Unibets huvudkonkurrenter är stora internationella 

spelbolag med onlinetjänster som verkar på samma marknader som Unibet. En del av dessa 
har, förutom onlinetjänst, även spelbutiker eller spelombud.52 Det finns många mindre aktörer 

på spelmarknaden i Europa och i framtiden gör vi bedömningen att många av dessa kommer 

bli uppköpta av större aktörer som Unibet. Nämnvärt är att Unibet gjorde ett förvärv av 
MrBrooker.com under 2005 som är ett ungt ledande onlinespelbolag i Frankrike och Belgien.  

 

År 2004 var antalet registerarde kunder uppe på 350 000 samt aktiva cirka 80 000 och dessa 
siffror är för hela bolaget. Med tanke på Unibets starka varumärke och att dom lägger ner 

stora resurser på sin marknadsföring tror vi att företaget har stora möjligheter att vinna 

marknadsandelar framöver. Man vann också många nya kunder i och med förvärvet av 
MrBrooker.com. 

 

Vi tittar även på EBIT-marginalen och tillväxten i värderingen av Unibet. Vi ser att EBIT-
marginalen ökat sedan 2002. 

 

EBIT / Sales = EBIT-margin

2002 2003 2004 2005
1,18% 2,64% 5,61% 6,66%  

 
H&Q estimerar ett aktiepris på 235 kr vid bibehållen en EBIT-marginal på 6.5% och med en 

tillväxt på 8% vid en långsiktig bedömning fram till år 2013. Jesper beskrev följande 

värderingsscenario som man kommit fram till hos H&Q: 
 

                                                
51 Årsredovisning Unibet 2004 
52 Ibid. 
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        EBIT-marginal

5% 6% 7%
6% 167 188 211

Tillväxt 8% 184 210 235
10% 203 232 261  

 

I ett mer positivt scenario med en EBIT-marginal på 7% och en tillväxt på 10% skulle 
aktiepriset landa på ett värde av 261 kr. I dagsläget ligger aktiekursen på 170 kr vilket gör 

aktien köpvärd enligt detta antagande. I ett mer pessimistiskt scenario med en EBIT-marginal 

på 5% och en tillväxt på 6% hamnar man enligt H&Q på ett aktiepris på 167 kr. I detta 
scenario skulle aktien alltså vara något övervärderad. I en känslighetsanalys ser vi att 1% 

förändring i EBIT-marginalen ger lite mer än en dubbelt så stor inverkan på aktiepriset som 

1% förändring i tillväxten. För att hamna i ett prisintervall väljer vi att vikta olika scenarion. 
Vi antar att det är 50% chans att man behåller en EBIT-marginal på 6% samt 25 % chans 

vardera att den går upp til 7% eller sjunker till 5%. Vi antar vidare att man har en 50% chans 

att bibehålla en tillväxt på 8% samt 25% vardera att den ökar till 10% eller sjunker till 6%. Vi 
hamnar då på ett aktiepris på 210kr53. Vi väljer sedan att skapa ett 10% intervall vilket ger ett 

pris i intervallet 189 kr till 231kr. Eftersom dagens kurs ligger på 170 kr anser vi att aktien är 

köpvärd.  
 

Det är dock mycket viktigt att ta hänsyn till att den rådande poker hysterin kan leda till att 

marknaden övervärderar Unibet och även andra aktier inom samma bransch. Om vi befinner 
oss i en sådan bubbla är mycket svårt att säga men man bör vara vaksam vid köp av Unibets 

aktie även om den anses vara köpvärd i dagsläget.  

                                                
53 Bilaga 1, Prognoser och Värderingar 
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5 Slutsats/Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om aktiekurserna för onlinespelbolag är 
övervärderade så som svenska spels VD Jesper Kärrbrink påstått. De resultat vi fått var inte 

de vi hade förväntat oss. Vi hade i viss mån förväntat oss att se tecken på en övervärdering 

främst med tanke på den kraftiga utveckling våra företags aktier har haft, samt deras kraftigt 
stigande omsättningar och vinster. Men några entydiga resultat om en övervärdering kan vi 

inte säga att vi kommit fram till. I relativvärderingen fick vi mycket blandade resultat. Våra 

estimerade P/E tal resulterade i estimerade aktiekurser över aktuella aktiekurser för vissa 
bolag och under för andra. I P/S värderingen så fann vi låga P/S tal bortsett från Partygaming 

vars P/S var mycket högre än genomsnittet för våra bolag. De låga P/S talen indikerar på 

köpvärda aktier då man betalar ett lågt pris per såld krona. 
 

I target price analysen letade vi efter trender då target price och akitekurser skiljt sig från 

varandra, vid ett flertal observationer i rad, för att kunna dra slutsatser om marknaden 
värderat aktierna fel jämtemot analytikernas target price. Vi hittade en del sådana trender då 

target price låg över aktiekursen vilket indikerar att analytikerna värderat företagen högre än 

marknaden. Detta förvånade oss något då vi snarare hade förväntat oss target price under 
aktiekurserna med tanke på deras kraftigt positiva utvecklingar under de senaste åren. Vi 

ifrågasatte oss då huruvida analytikerna faktiskt har förmågan att sätta ett mer korrekt värde 

på aktier i en bransch som eventuellt är övervärderad. Vi undersökte en tidigare studie 
skriven om analytikers värderingar av telekombolagen under början av 2000-talet då många 

av dessa företag var övervärderade. Den studien visade att vissa analytiker till viss mån 

ändrat värden i sina modeller så att deras target price stämmer överäns med verkligt aktiepris 
istället för att ifrågasätta deras höga värden. Vi utgår dock ändå ifrån att analytiker har än 

bättre förmåga att prissätta aktier än marknaden i en övervärderad bransch, sammtidigt som 

vi använt oss av medelvärden från ett flertal analytiker för att få ett mer rättvisande target 
price. 

 

Som tidigare nämnt ligger tillväxten i dessa företag i att skaffa så många användare som 
möjligt. Poker är för närvarande mycket populärt och antalet spelare ökar för varje dag, men 

antalet nya pokerspelare måste förr eller senare mattas av och därmed dessa bolags tillväxt. Vi 

har inte fått ta del av våra analytikers antaganden om tillväxt i framtiden, men vi antar att 
dom har en bra uppfattning om att det är nya spelare som driver dessa företag och att dessa 

inte kan tillkomma i samma takt som de gjort under de senaste åren.  

 
När vi väger resultaten för våra värderingsmodeller så tycker vi att branschen i dagsläget inte 

verkar vara övervärderad. Vi skulle snarare vilja påstå att marknaden har prissatt branschen 
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korrekt, med reservation för en eventuell undervärdering. Dock vill vi säga att det är 

orealistiskt att påstå att tillväxten i dessa företag kommer fortsätta att stiga i samma snabba 

takt som det gjort under de senaste 2-3 åren, och vi tror även att det borde ha en inverkan på 
företagens aktiekurser. Vi vill också påpeka möjligheten att vi befinner oss i en bubbla pga 

den mediala pokerhysterin som just nu äger rum.  Vi har tidigare beskrivit hur man kan höra, 

läsa och se på poker vardagligen i dagsläget. Det är inte omöjligt att uppmärksamheten som 
poker fått har trissat upp spelbolags aktiekurser och det skall bli intressant och se hur 

kurserna kommer att uppföra sig när pokerhysterin har lagt sig.
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7 Bilagor 
7.1 Prognoser och Värderingar 

Regresion för P/E 
 
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0,92985885
R Square 0,864637482
Adjusted R Square 0,458549927
Standard Error 6,522899569
Observations 5

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 3 271,7797 90,59323 2,12919 0,457652
Residual 1 42,54822 42,54822
Total 4 314,3279

CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95%Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%
Intercept -7,23263331 15,04339 -0,480785 0,714694 -198,3762 183,911 -198,3762 183,911
X Variable 1 22,33408972 14,56482 1,533427 0,367886 -162,7287 207,3969 -162,7287 207,3969
X Variable 2 -2,107672898 17,02773 -0,123779 0,921599 -218,4646 214,2493 -218,4646 214,2493
X Variable 3 0,297970602 0,1265 2,355502 0,25559 -1,309356 1,905297 -1,309356 1,905297  
 
Unibets aktievärde - Viktning av scenarion 
 
=((0,25*0,25)*167)+((0,5*0,25)*188)+((0,25*0,25)*211)+((0,5*0,25)*184)+((0,5*0,5)*210)
+((0,5*0,25)*235)+((0,25*0,25)*203)+((0,5*0,25)*232)+((0,25*0,25)*261)=210 kr 
 
Target Price 
 
Unibet
Date Aktiekurs Target Price Diff i %

2005-06-30 160 213,4 33,4%
2005-09-30 179,5 219 22,0%
2005-12-31 151,5 170,1 12,3%  

 
Party Gaming
Date Aktiekurs Target Price Diff i %

2005-06-30 149 172,8 16,0%
2005-09-30 91,3 155 69,8%
2005-12-31 136,3 117,5 -13,8%  
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Hilton Group
Date Aktiekurs Target Price Diff i %

2001-09-30 183 260 42,1%
2001-12-31 211 220 4,3%
2002-03-31 249,3 251 0,7%
2002-06-30 228,3 275 20,5%
2002-09-30 160 222,5 39,1%
2002-12-31 167 200 19,8%
2003-03-31 137,8 181 31,3%
2003-06-30 184 203 10,3%
2003-09-30 179,8 217,5 21,0%
2003-12-31 224,8 221,5 -1,5%
2004-03-31 227 241,5 6,4%
2004-06-30 276 265 -4,0%
2004-09-30 276,8 290,5 4,9%
2004-12-31 284,5 290 1,9%
2005-03-31 301 342,5 13,8%
2005-06-30 286,3 340 18,8%
2005-09-30 314,5 350 11,3%
2005-12-31 335,5 355 5,8%  

 
William Hill
Date Aktiekurs Target Price Diff i %

2002-09-30 226 267,5 18,4%
2002-12-31 227 228 0,4%
2003-03-31 219,3 262,5 19,7%
2003-06-30 285,5 288 0,9%
2003-09-30 310 350 12,9%
2003-12-31 427 395 -7,5%
2004-03-31 519,3 550 5,9%
2004-06-30 554 595 7,4%
2004-09-30 533,5 600 12,5%
2004-12-31 564 530 -6,0%
2005-03-31 551 640 16,2%
2005-06-30 539,5 587,5 8,9%
2005-09-30 583 640 9,8%
2005-12-31 525 575 9,5%  

 
Sportingbet
Date Aktiekurs Target Price Diff i %

2003-06-30 26 20 -23,1%
2003-09-30 27,3 38 39,2%
2003-12-31 39 20 -48,7%
2004-03-31 81 91 12,3%
2004-06-30 99,5 105 5,5%
2004-09-30 96 121 26,0%
2004-12-31 189,3 185 -2,3%
2005-01-31 238,5 240 0,6%
2005-03-31 267,5 350 30,8%
2005-04-30 285 350 22,8%
2005-07-31 370,5 375 1,2%
2005-11-18 330 390 18,2%  
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Empire Online
Date Aktiekurs Target Price Diff i %
2005-09-30 179 210 17,3%
2005-12-31 72 161,5 124,3%  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Target Price från JCF databasen 
 
 

Custom Report for Unibet Group Plc in GBP as of 08/12/2005

Price Target Price
Q2 05 30/06/2005 160 213,4
Q3 05 30/09/2005 179,5 219
Q4 05 31/12/2005 151,5 170,1  
 
 

Custom Report for William Hill Plc in GBP as of 08/12/2005

Price Target Price
Q2 02 30/06/2002 265,0  
Q3 02 30/09/2002 226,0 267,5
Q4 02 31/12/2002 227,0 228,0
Q1 03 31/03/2003 219,3 262,5
Q2 03 30/06/2003 285,5 288,0
Q3 03 30/09/2003 310,0 350,0
Q4 03 31/12/2003 427,0 395,0
Q1 04 31/03/2004 519,3 550,0
Q2 04 30/06/2004 554,0 595,0
Q3 04 30/09/2004 533,5 600,0
Q4 04 31/12/2004 564,0 530,0
Q1 05 31/03/2005 551,0 640,0
Q2 05 30/06/2005 539,5 587,5
Q3 05 30/09/2005 583,0 640,0
Q4 05 31/12/2005 525,0 575,0  
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Custom Report for PartyGaming in GBP as of 08/12/2005

Price Target Price
Q2 05 30/06/2005 149,0 172,8
Q3 05 30/09/2005 91,3 155,0
Q4 05 31/12/2005 136,3 117,5  
 
 

Custom Report for Empire Online in GBP as of 08/12/2005

Price Target Price
Q3 05 30/09/2005 179,0 210,0
Q4 05 31/12/2005 72,0 161,5  
 

Custom Report for Hilton Group in GBP as of 08/12/2005

Price Target Price
Q3 02 30/09/2002 160,0 222,5
Q4 02 31/12/2002 167,0 200,0
Q1 03 31/03/2003 137,8 181,0
Q2 03 30/06/2003 184,0 203,0
Q3 03 30/09/2003 179,8 217,5
Q4 03 31/12/2003 224,8 221,5
Q1 04 31/03/2004 227,0 241,5
Q2 04 30/06/2004 276,0 265,0
Q3 04 30/09/2004 276,8 290,5
Q4 04 31/12/2004 284,5 290,0
Q1 05 31/03/2005 301,0 342,5
Q2 05 30/06/2005 286,3 340,0
Q3 05 30/09/2005 314,5 350,0
Q4 05 31/12/2005 335,5 355,0  
 
 

Custom Report for Sportingbet Plc in GBP as of 08/12/2005

Price Target Price
Q1 03 30/06/2003 26,0 20,0
Q2 03 30/09/2003 27,3 38,0
Q3 03 31/12/2003 39,0 20,0
Q4 03 31/03/2004 81,0 91,0
Q1 04 30/06/2004 99,5 105,0
Q2 04 30/09/2004 96,0 121,0
Q3 04 31/12/2004 189,3 185,0
Q4 04 31/03/2005 267,5 350,0
Q1 05 31/10/2004 137,0 180,0
Q2 05 31/01/2005 238,5 240,0
Q3 05 30/04/2005 285,0 350,0
Q4 05 31/07/2005 370,5 375,0  
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7.2 Grafer och Aktiekurser54 
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54 www.reuters.com 2005-12-12 
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