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BOLAGSBESKRIVNING
Sportamore är en sportbutik på nätet som åter-
försäljer produkter inom sport- och fritidssegmentet.
Sportamore lagerför över 16 000 produkter från mer
än 350 olika varumärken, inom mer än 30 olika
sporter. Bolaget grundades 2009 och har varit
börsnoterade sedan 2012. Under 2017 hade bolaget
en besökstakt på över 3 miljoner besök per månad
och ca 800 000 kunder årligen. Sportamore agerar
på de fyra nordiska marknaderna i Sverige, Finland,
Norge och Danmark. Bolaget har gått med förlust
varje år förutom 2016 sedan år 2011.
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VÄRDEDRIVARE
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Sportamore har haft en stabil omsättningstillväxt,
med en CAGR på 22,2 % och EBIT-marginalen
har rört sig mellan -6,0 % och 2,1 % mellan 2013
och 2017. Bolaget tog in 170,1 MSEK genom
nyemissioner och ökade antalet aktier från 6 726
778 till 9 392 351 under samma period.

FINANSIELL HISTORIK
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Grundaren/styrelseordförande har byggt upp e-
handelsbolagen Tretti.se och Netonnet och Vd:n har
lång erfarenhet från bland annat Nike. Ledningen
lyckades inte med sitt mål om att omsätta 800 MSEK
2016, men målet om att växa snabbare än marknaden
har uppnåts med 2,2 % procentenheter. Insynsägandet
hos bolaget ligger på 47,8 %

LEDNING & STYRELSE
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Då digitalisering av all form av handel är på
frammarsch ses Bolagets största risk vara att dess
konkurrenter får fart på sina e-handelsplattformar,
vilket skulle pressa Sportamores lönsamhet. Även
potentiellt misslyckade integreringar av det
automatiserade varulagret framöver ses som en risk
hos bolaget

RISKPROFIL

Sportamores värdedrivare ses främst som den växande
digitaliseringen av handel inom sportklädselbranschen
och deras starka marknadsposition. Utvecklingen av
Bolagets nya automatiserade varulager spås skapa
kostnadseffektivitet, vilket väntas öka EBIT-
marginalen till 9,4 % (-2,1 %) 2019E.



Nytt automatiserat lager väntas ge en bättre
kostnadseffektivitet framgent. Under 2017 genomförde
Bolaget en lagerflytt och ett automatiseringsprojekt för att
förbättra förutsättningarna för framtida tillväxt. Trots
problem med driftsättningen har ”proof of concept”
gällande framtida kostnadseffektivitet säkerställts, vilket
leder till ökad utbyggnad. Handelsvarors- och personal-
kostnader andel av omsättningen estimeras bli 58 % (63,1%)
respektive 12 % (12,4%) 2019E. Ett EBIT om 99,3 MSEK
2019E estimeras i base case.

Obearbetad nisch, ökande marknadsandelar samt en
stark träningstrend driver tillväxten. Sportamore har
gynnats av att nischen att sälja sportartiklar online är relativt
obearbetad. Idag har de flesta aktörerna i branschen en e-
handelsplattform, men övergången från fysisk handel till
online har inte kommit lika långt hos bolaget konkurrenter
som för Sportamore. Detta har givit bolag som Sportamore
som redan är etablerad med en fullsortimentsbutik på nätet
möjlighet att fortsätta expandera i Sverige och i resten av
Norden. Även den starka träningstrenden har gynnat
Bolaget, där Sverige ses som en stabil och välutvecklad
marknad. Penetrationsgraden på den svenska marknaden
ligger på 21,4 % och framtida tillväxt i gymmedlemskap på
3 % 1.

Växande marknadsandel estimeras framgent.
Sportamores försäljningstillväxt har uppgått till en CAGR
om 22,2 % 2013-2017. Detta kan jämföras med
konkurrenten XXL som haft en CAGR på 16,8 % under
samma period, vilket är ungefär den samma som
marknadstillväxten för e-handel på 16 % under 2017 enligt
HUI Research2. På grund av detta ses bolagets chanser till
att fortsätta ta marknadsandelar som mycket hög. I ett base
case estimeras antalet orders öka till dryga 2 miljoner, samt
ett genomsnittligt ordervärde på 520 (505) kr.

Base case indikerar en potentiell uppsida om 11,6 %. I
ett base case estimeras en total omsättning om 1085 MSEK
2019E, vilket motsvarar en tillväxt på 43 % 2017-2019E.
Vidare estimeras EBIT till 99,3 MSEK och en EBIT-
marginal om 9,4 % 2019E. Givet targetmultipeln från
peergruppen på 11,4x EV/EBIT ses en estimerad aktiekurs
om 125,2kr. Detta ger en potentiell uppsida om 11,6 % för
2019E givet dagens kurs om 112,2kr.

SPORTAMORE (SPOR)
Sportamore agerar på en växande marknad där försäljning av
sportartiklar allt mer går mot e-handel, där bolaget just nu har
en stark marknadsposition. Bolaget har även investerat i ett
automatiserat lager som väntas leda till en EBIT-marginal
föbättring från -2,1 % 2017 till 9,4 % 2019E. I ett base case
estimeras omsättningen bli 1085 MSEK, med en EBIT om
99,3 MSEK 2019E. Givet en targetmultipel om 11,4x
EV/EBIT ses en estimerad aktiekurs om 125,2 kr. Detta ger
en potentiell uppsida om 11,6 % för 2019E.

SPORTAMORE (SPOR)

Aktiekurs (SEK) 112,2

52 v High/Low 101 / 160

Börsvärde (MSEK) 1053,9

Nettoskuld (MSEK) 43,3

EV (MSEK) 1010,6

Sektor Detaljhandel

Lista Small Cap

Nästa Rapport 2018-07-19

KURSUTVECKLING

MSEK 2017E 2018E 2019E

Omsättning 759 929 1085

Tillväxt (%) 6,9 22,4 16,9

EBITDA -12,4 4,6 102,5 

EBITDAmarg (%) -1,7 0,5 9,7

EBIT -15,6 2,1 99,3

EBITmarg (%) -2,1 0,2 9,4

Vinst -11,6 2,4 128,8

EV/EBITDA -81,3 219,2 9,9

EV/EBIT -64,8 482,2 10,2
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HUVUDÄGARE

J3 BRUNKEBERG INVEST 12,94 %

KALIN SETTERBERG 10,35 %

Swedbank Robur 7,45 %

JF Linan AB 6,32 %

PVIK Förvältning AB 6,20 %

BPSS PAR/FCP ECHIQUIER 4,09 %
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INVESTERINGSCASE

”Tillväxten blir en effekt av hur 
duktig du är på service och din 
förmåga att få kunderna att komma 
tillbaka. Lyckas du med det kommer 
marknadsföringskontot över tid att 
minska som andel av försäljningen”

Johan Ryding - VD
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Nytt automatiserat lager estimeras ge en bättre kostnadseffektivitet
framgent. Under 2017 genomförde Bolaget en lagerflytt och ett automatiserings-
projekt för att förbättra förutsättningarna för framtida tillväxt. Syftet med
investeringen var att få högre kapacitet och effektivare logistik i verksamheten.
Driftsättningen av den nya automationsanläggningen under det tredje kvartalet blev
dessvärre inte problemfri och uppstartsprocessen försenades drygt en månad. I
kombination med en forcerad fysisk varuflytt medförde detta att ca 35 % av
bolagets sortiment under augusti inte var tillgängligt för försäljning. Mot bakgrund
av det minskade sortimentet valde Bolaget att minska investeringarna i online-
marknadsföring av hemsidan. Vidare uppskattas ett bortfall på 1,4 miljoner besök
på hemsidan på grund av den minskade marknadsföringen. Bolaget tappade 35
MSEK i försäljning, varav 20 MSEK förklaras av den lägre besökstillväxten, och
försäljningstillväxten blev 6,8 % (29 %), jämfört med 11,8 % ifall justeringar görs
för bortfallet. Trots detta har ”proof of concept” säkerställts och lagret möter den
kostnadseffektivitet som bolaget önskat, vilket leder till ökad utbyggnad. I ett base
case estimeras det nya automatiserade lagret skära ner på både handelsvarors och
personalkostnaders andel av omsättningen till 58 % respektive 12 % 2019E. Detta
väntas bidra till en EBITDA-marginal om 9,7 % 2019E, vilket uppfyller Bolagets
finansiella mål om att ha en EBITDA-marginal på 5-10 % år 2020.

Obearbetad nisch, ökande marknadsandelar samt en stark träningstrend
driver tillväxten. Sportamores grundare har sedan början satsat på att bygga upp
ett marknadsledande bolag inom e-handel för sportartiklar. Detta har gynnats dels
av att nischen är relativt obearbetad. Idag har de flesta aktörerna i branschen en e-
handelsplattform och digitaliseringen har medfört att kunderna börjar jämföra
priser och produkter på nätet, oavsett om köpet senare görs digitalt eller fysiskt.
Bland konkurrenterna finns både inhemska och utländska aktörer, giganter som
Zalando och Boozt, och sporthandlare som XXL med lägre priser än Sportamore.
Utöver dessa finns även specialister inom exempelvis golf och tennis och fysiska
sportkedjor som Intersport och Stadium. Men övergången från fysisk handel till
online har inte kommit lika långt hos dessa konkurrenter som för Sportamore. För
aktörerna med fysisk handel innebär satsningar på e-handeln investeringar i teknisk
infrastruktur samtidigt som omsättningen troligen sänks inom den fysiska handeln
vilket är en utmaning. Detta har givit bolag som Sportamore som redan är
etablerad med en fullsortimentsbutik på nätet möjlighet att fortsätta att ta
marknadsandelar och expandera i Sverige samt resten av Norden. År 2017 stod
Sverige för 61,5 % (62,5 %) av omsättningen, Finland för 18,6 % (15,5 %), Norge
för 14,3 % (16,5 %) och Danmark för 5,6% (5,5 %). Vidare har Bolaget haft en
CAGR om 22,2 % jämfört med marknadstillväxten för e-handel på 16 % enligt
HUI Research2.

Utöver detta har en stark träningstrend påverkat sporthandeln positivt. Enligt
Deloittes ”European health & fitness market report”1 är Sveriges andel av
populationen som äger ett gymkort 21,4 %, vilket är en bra bit över det europeiska
snittet. Dessvärre ses tillväxten av nya gymmedlemskap i Sverige på 3 % som
väldigt låg jämfört med det europeiska snittet. Detta tyder på att Sverige har en väl
utvecklad träningsmarknad där tillväxten inte är speciellt hög, men som har en bred
potentiell kundbas för sportartiklar, vilket estimeras skapa stabila intäktsflöden
framgent.

Växande marknadsandelar estimeras framgent. Sportamores
försäljningstillväxt uppgick till en CAGR om 22,2 % mellan åren 2013-2017 att
jämföras med konkurrenten XXL som vuxit i enlighet med marknadstillväxten för
e-handel på 16,8 % enligt HUI Research2. Då bolagets försäljningstillväxt har varit
högre än sin främsta konkurrent samt högre än marknadenstillväxten ses bolagets
chanser till att fortsätta ta marknadsandelar som hög. Även andelen återkommande
kunder på den svenska marknaden har ökat stadigt och ligger idag på 40 % inom
en tidsram på 90 dagar. Ett liknande mönster börjar ses på övriga geografiska
markander där Bolaget är aktiva. Detta tyder på att Bolagets satsningar på att
expandera verksamheten till resten av norden givit goda resultat, att erbjudandet är
starkt och att kunderna visar relativt hög lojalitet. I ett base case estimeras antalet
orders öka till dryga 2 miljoner, samt ett genomsnittligt ordervärde på 520 (505) kr.

EBIT (TKR) Base case
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VÄRDERING
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Multipelvärdering med targetmultipel satt mot peers ger en targetmultipel
EV/EBIT om 11,4x för 2019E. Peergruppen utgår ifrån fem bolag som alla är
verksamma inom konfektionsbranschen med onlineförsäljning. Peergruppen
består av Björn Borg, XXL, New Wave, Odd Molly samt Lyko. Peers värderas i
genomsnitt till EV/EBIT 13,2x. En storleksrelaterad riskpremie från PwCs
riskpremiestudie har använts, vilket ger den genomsnittliga justerade target-
multipeln om 11,4x EV/EBIT.

Base case indikerar en potentiell uppsida om 11,6 %. I detta scenario
estimeras antalet orders växa med 19 % till 1,78 miljoner på grund av en fortsatt
ökad träningstrend samt en allt mer e-handelsinriktad konsumtion av
träningskläder. Givet en trendsenlig ökning av genomsnittligt ordervärde till 510kr
leder detta i sin tur till en estimerad total omsättning om 928 MSEK 2018E.
EBIT-marginalen förväntas växa till 0,2 % (-2,1 %) 2018E då kostnad-
seffektiviteten från det nya automatiserade lagret skär ner på både handelsvarors
och personalkostnaders andel av omsättningen till 62 % (63%) respektive 12,3 %
(12,4 %). Detta leder till ett EBIT om 2,1 MSEK 2018E. Framöver förväntas
Bolagets e-handelsnisch fortsätta skapa tillväxt med en ökning av antalet orders till
2,03 miljoner. Detta leder till en estimerad total omsättning om 1085 MSEK
2019E. Fortsatta kostnadsbesparingar på grund av det centraliserade lagret ger
skär ner handelsvarors- och personalkostnaders andel till 58% respektive 12 %,
vilket ger en estimerad EBIT om 99,3 MSEK och en EBIT-marginal om 9,4 %
2019E. Givet targetmultipeln från peergruppen på 11,4x EV/EBIT ses en
estimerad aktiekurs om 125,2kr. Detta ger en potentiell uppsida om 11,6 % för
2019E givet dagens kurs om 112,2kr.

Bull case indikerar en potentiell uppsida om 49,9 %. I ett Bull case estimeras
antalet orders växa med 22 % till 1,83 miljoner på grund av en förbättrad
konkurrensposition givet att Bolagets konkurrenter inte riktigt lyckats utveckla
sina e-handelsplattformar ytterligare. Då en stärkt konkurrensposition spås i detta
scenario ses det genomsnittliga ordervärdet öka till 518kr, vilket ger en estimerad
total omsättning om 948 MSEK 2018E. EBIT-marginalen estimeras växa till 4,4
% (-2,1 %) 2018E då en lyckad integrering av lagret skär ner handelsvarors och
personalkostnaders andel av omsättningen till 60 % (63%) respektive 12,2 %
(12,4%). Detta leder till en EBIT om 40,4 MSEK 2018E. Framgent ses den allt
starkare konkurrenspositionen bidra till en ökning av antalet orders till 2,07
miljoner. Detta leder till en estimerad total omsättning om 1090 MSEK 2019E.
Ytterligare lyckosamma integreringar av det automatiserade lagret skär ner ner
handelsvarors- och personalkostnaders andel till 55% respektive 11,8 %, vilket ger
en estimerad EBIT om 134,8 MSEK och en EBIT-marginal om 12,7 % 2019E.
Givet targetmultipeln från peergruppen på 11,4x EV/EBIT ses en estimerad
aktiekurs om 168,2kr. Detta ger en potentiell uppsida om 49,9 % för 2019E givet
dagens kurs om 112,2kr.

Bear case indikerar en potentiell nedsida om 35,6 %. I detta scenario
estimeras antalet orders enbart växa med 18 % till 1,7 miljoner på grund av ökad
konkurrens i form av att bolagets konkurrenter kommit längre i sin e-
handelsplatforms utveckling. Givet denna ökade konkurrens på marknaden för
träningskläder ses det genomsnittliga ordervärdet för Bolaget sjunka till 504kr. På
grund av detta blir den estimerade omsättningen 895 MSEK 2018E. En liten
förbättring av EBIT-marginalen på -1,3 % (-2,1 %) 2018E sker. Detta då både
handelsvarors och personalkostnaders andel av omsättningen ökar till 63,2 %
(63%) respektive 12,6 % (12,4%) på grund av en misslyckad vidare integrering av
det automatiserade lagret. Detta leder till en EBIT om -11,9 MSEK 2018E. Vidare
fortgår trenden av en allt hårdare konkurrens, vilket leder till ett estimerat antal
orders på enbart 1,9 miljoner. Detta leder till en förväntad total omsättning om
984,7 MSEK 2019E. Framöver väntas kostnadsbesparingarna från det nya lagret
realiseras först 2019, där handelsvarors- och personalkostnaders andel uppgår till
61% respektive 12,3 %, vilket ger en estimerad EBIT om 55,7 MSEK samt en
EBIT-marginal om 5,3 % 2019E. Givet targetmultipeln från peergruppen på 11,4x
EV/EBIT ses en estimerad aktiekurs om 72,3kr. Detta ger en potentiell nedsida
om 35,6% 2019E givet dagens kurs om 112,2kr.

Implicerat 
aktiepris & 

Targetmultipel 
(2019E)

Base Bear Bull

EBIT (MSEK) 99,3 55,7 134,8

Targetmultipel
EV/EBIT 11,4 11,4 11,4

Implicit aktiepris 
2019E 125,2 72,3 168,2

Upp/Nedsida 
2019E 11,6% -35,6 49,9 %
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LEDNING OCH STYRELSE
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Jan Friedman ( 1 769 224 st aktier)
Styrelseordförande
Jan är en av grundarna till Sportamore och styrelseledamot sedan
2009. Han är bland annat aktiv som styrelseordförande i Ticmate
AB och Moment Group AB, Nordic Public Affairs AB och
Grönklittsgruppen AB, samt styrelseledamot i Vitec Software
Group AB och Malux AB. Jan innehar en civilekonomexamen.

Johan Ryding (1 173 518 st aktier, optioner motsvarande 
117 882 st aktier.)
VD
Johan är sedan 2009 den andra grundaren i Sportamore. Han
kommer tidigare från en bakgrund som Strategic Account
Manager på Nike Sweden och innehar en Civilekonomexamen
från Göteborgs universitet.

Sabina Lerne (inga aktier men optioner motsvarande 
11 000 st aktier)
Ekonomichef
Sabina innehar en civilekonomexamen och en master i
redovisning från Lunds universitet. Hennes tidigare bakgrund är
från Nike där hon innehaft rollen som ekonomichef. Utöver
detta har hon även jobbat på Ernst & Young, SATS, Genline och
Swedish-American Chambers of Commerce.

Kent Stevens Larsen (225 355 st aktier)
Ledamot
Kent har en bakgrund som styrelseledamot och styrelse-
ordförande i Sonion A/S. Vice styrelseordförande i Kompan A/S.
Styrelseledamot i Unomedical A/S och Falck A/S. Samt Senior
Director i Nordic Capital och seniorkonsult i McKinsey & Co.
Kent innehar en civlingenjörexamen från DTU – Technical
University of Denmark och en MBA från INSEAD.
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SWOT-ANALYS
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TEKNISK ANALYS
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Den tekniska analysen kommer göras i syfte att utröna huruvida Sportamore
är köpvärd utifrån ett tekniskt perspektiv. Analysen skiljer på kort och lång sikt.
Kort sikt syftar till de närmsta veckorna medans lång sikt ser till det stundande året.
Grafen åskådliggör Sportamores utveckling de senaste två åren. Den ljusblåa vågen
visar MA50 och den mörkblåa MA200.

Sportamore har sedan toppen i slutet på februari i år befunnit sig i en
negative trend. Aktien har efter en period av konsolidering gjort ett uppställ från
en range mellan 100 – 130 till en högstanotering strax under 150. Detta följdes, likt
det ofta gör, av en kraftig negativ reaktion under låg volym och förde aktie åter till
sin föregående range.

Aktien har senaste veckan skapat en ny topp följt av en högre botten och
samlar nu kraft för vad som erfars vara ett nytt försök att testa motstånden på
ovansidan. Utgångsläget förnärvarande ser väl ut för den som önskar ta en lång
position i aktien. Efter att ha testat av aktiens undre del av ovan preciserad range har
aktien nu lyckats göra en ny högre botten med en stor svans på nedsidan samtidigt
som den sakta börjat ticka uppåt, något vi ser mycket positivt på. Till den positiva
signalen i pris visar även den trendföljande indikatorn MACD på att aktien kan stå
inför nästa ben upp, då denne indikerar köp efter att MACD-linjen korsat
signallinjen.

Låga volymer bör dock beaktas och försvagar sannolikheten att aktien spelar
ut det tilltänkta scenariot. Volym är ett mycket viktigt verktyg för att avgöra vad
den stora skaran av investerare har för vy av bolagets aktie och till följd av de låga
volymer ser vi gärna en ökad volym under aktiens spådda uppgång för att
konfirmera att aktien skall fortsätta upp för att testa nivåer kring 150 kronor.

Aktuell Kurs
112,20 SEK

RSI (14)
49,7

Trading Range
100,00/130,00 SEK

Stöd/Motstånd
107,50/125,00 SEK

Stop Loss
98,50 SEK

Teknisk Syn Kort Sikt
Positiv

Teknisk Syn Lång Sikt
Positiv

Teknisk Analytiker: Felix Eriksson
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APPENDIX I
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Peers

Peers 
storleksjuster

ade 
riskpremie

Sportamores
storleksjuster

ade 
riskpremie

EV/EBIT
Storleksjust

erad 
EV/EBIT

Lyko 1,2 % 1,2 % 40,1 40,1

XXL 0,0 % 1,2 % 19,8 26,0

New Wave 0,6 % 1,2 % 11,6 12,5 

Odd Molly 3,8 % 1,2 % -18,0 -33,8

Björn Borg 1,2 % 1,2 % 12,3 12,3

Snitt 13,2 11,4

Källor:
1. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Repo

rts/pl_kluby_fitness_EuropeActive_Deloitte_EHFMR_2018_PL.PDF

2.   http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-
barometern
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DISCLAIMER
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Ansvarsbegränsning
Analyser, dokument och all annan information som härrör från LINC Research & Analysis (LINC 
R&A) är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. LINC är en ideell
organisation (organisationsnummer 845002-2259) och analyser eller annan information som härrör från
LINC R&A ska inte betraktas som investeringsrekommendationer. 

Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och personer som LINC R&A bedömer som
tillförlitliga, men LINC R&A kan aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande
informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid är osäkra och
därför bör användas försiktigt. LINC R&A kan aldrig garantera att prognoser och framåtblickande
estimat kommer att bli uppfyllda. Om ett investeringsbeslut baseras på information från LINC R&A 
eller person med koppling till LINC R&A, så fattas dessa alltid självständigt av investeraren. LINC 
R&A frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det än må vara som
grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från LINC 
R&A. 

Intressekonflikter och opartiskhet
För att säkerställa LINC R&A’s oberoende har LINC R&A inrättat interna regler, utöver detta så är alla
studenter som skriver för LINC R&A skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har
utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 
2005:9) efterlevs. Material från LINC R&A ska aldrig betraktas som investeringsrekommendationer. 

Om skribent har ett innehav där en intressekonflikt kan anses föreligga, redovisas detta i
informationsmaterialet. 

Övrigt
LINC R&A har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. 

Upphovsrätt
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är LINC R&A’s egendom (© LINC R&A 2017).


