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NYCKELTAL
Tusentals kronor 2014 P 2015 P 2016

Årlig omsättning 15 238 27 428 56 228

EBITDA 4 348 5 342 11 651

EBIT 1 442 1 246 8 333

Årets resultat 398 399 5 650

EPS 0,02 0,01 0,15

Kassaflöde -501 13 147 3 964

Eget kapital 32 108 32 727 38 377

Fortsatt stark 
tillväxt för QBNK
QBNK får internationellt erkännande och årets första 
kvartal bekräftar fortsatt tillväxt. Vidare genomför 
QBNK en nyemission och satsar på den internationella 
marknaden.

 M
ed bolag och myn-
digheter som mål-
grupp erbjuder 
QBNK en molnlös-

ning för hantering och lagring av 
bilder, filmer och presentationer. 
Molnlösningen är integrerad med 
publicerings- och redigeringspro-
gram och avser att effektivisera 
användarens verksamhet. QBNK:s 
produkt har nyligen uppmärksam-
mats av den amerikansk mjukva-
rurådgivaren Capterra, som base-
rat på popularitet placerar bolagets 
lösning som nummer ett i Norden 
och nummer elva i världen.

Under de senaste fyra åren har 
QBNK haft en årlig tillväxt mel-
lan 30 och 40 procent och försälj-
ningssiffrorna från årets första 
kvartal bekräftar en fortsatt till-
växt. Försäljningen ökade med cir-
ka 22 procent jämfört med samma 
period föregående året. Redovisat 

koncernresultat var dock negativt 
och förklaras av avskrivningar, sti-
gande marknadsförings- och för-
säljningskostnader samt engångs-
kostnader relaterade till bland 
annat det planerade listbytet från 
Aktietorget till First North.

Bolaget är aktiv på en växande 
marknad och har som målsätt-
ning att senast år 2017 omsätta 
100 miljoner kronor. För att täcka 
stigande kostnader och möjliggöra 
fortsatt aggressiv tillväxtstrategi 
genomför bolaget en nyemission. 
En fulltecknad nyemission stärker 
bolagets kassa med cirka 11,9 mil-
joner kronor. 

Vi ser stor potential i bolagets verk-
samhet som inte avspeglas i dagens 
aktiekurs (1,03 kronor). Vi håller 
därför fast vid rekommendationen 
Köp med en riktkurs på 2,92 kro-
nor.  

VD: Carl Petruson
Styrelseordförande: Sverker Littorin
Största ägare:  Tre Liljor Sverige AB (21,2 %)
Börsvärde, mnkr: 26,7
Lista: Aktietorget
Aktuell börskurs, kr: 1,03
P/E-tal 2015, Q1: –

KORTA FAKTA

BÖRSTEMPERATUR

Riktkurs: 2,92 kronor

Analytiker: Markus Augustsson
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VD Carl Petruson är entreprenören 
som grundat och byggt bolaget. 
CFO är ny i sin roll. Ingen i led-
ningen har stor erfarenhet av att 
leda ett noterat bolag.

Huvudägare är VD samt nyck-
elpersoner som varit med länge 
i bolaget och kan produkten 
och marknaden. VD har drivit 
bolag sedan 2003 och varit med 
om flera förvärv. Ägaren har 
knutit till sig relevant kompetens 
i styrelsen.

Bolaget har stark finansiell ställ-
ning och bra kassaflöde. Bolaget 
genomför nyemission som i bästa 
fall kan tillföra 11,88 miljoner 
kronor.

Produkten är etablerad på 
marknaden och det finns flera 
stora, välrenommerade kunder i 
portföljen. Bolaget har en beprö-
vad affärsmodell och verkar på en 
tillväxtmarknad.

QBNK har för avsikt att göra 
förvärv och det kan höja risken.
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Generella bolagskriterier
Ledning (1–10)
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och be-
tyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 
och tidigare genomförda prestationer.

Ägare (1–10)
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 
är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 
bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidi-
gare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsik-
tighet och ansvarstagande gentemot småaktieägare är också väsentliga 
kriterier.

Finansiell ställning (1–10)
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är  
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-
värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  
finansiella ställning.

Potential (1–10)
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 
i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-
tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 
ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 
ha hög potential, givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovi-
sas i aktiekursen.

Risk (1–10)
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett före-
tag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget 
grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, 
aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av fram-
tida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.
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Om bolaget
Bolagets historia startar i början av 2000-talet på telekomjätten Ericsson 
där QBNK:s VD Carl Petruson då jobbar som konsult på marknadsavdel-
ningen. Där börjar Petruson konstruera ett verktyg för att Ericsson effek-
tivt ska kunna hantera sina växande mängder av bilder och filmer. Petru-
son fortsätter att utveckla produkten inom ägarbolaget Tre Liljor Sverige 
och 2006 har bolaget en kommersiell produkt klar som döps till QBank.  

Bolagets idé är att erbjuda myndigheter och företag molnbaserade produk-
ter och tjänster inom ”digital asset management” (DAM-lösningar), det 
vill säga hantering av digitala bilder och filmer. QBNK:s DAM-lösning 
är en molnbaserad lösning som arkiverar bilderna på ett säkert ställe och 
säkerställer att det går snabbt att hitta bilderna när de ska användas. Med-
iebanken kan också integreras med olika publiceringsverktyg, vilket är en 
avgörande styrka vid försäljning. 

Som tidigare nämnt har QBNK uppmärksammats av den amerikanska 
mjukvarurådgivaren Capterra. QBNK har i dag cirka 500 tusen använda-
re världen över, vilket enligt Capterras rapport gör bolagets DAM-lösning 
den tredje största i världen till antal användare. 

Ledning, styrelse och ägarstruktur
VD och CFO
VD Carl Petruson har studerat på Chalmers och är grundare till QBNK. 
Carl har styrelseuppdrag i flera bolag som han är delägare i tillsammans 
med sina övriga partners i Tre Liljor AB. Mats Carlsson är CFO och bör-
jade på QBNK och rekryterades under hösten 2014. Han har 14 års inter-
nationell erfarenhet inom redovisning och ekonomistyrning på lednings-
nivå.

Q i QBNK står för de 
engelska orden quality 
(kvalitet), question (fråga) 
och quick (snabb) samt det 
latinska quid (vad).  Bank, 
eller BNK, syftar på ett 
 säkert ställe att förvara 
tillgångar på. Grundarna 
har också inspirerats av 
staden Burbank strax 
nordost om Hollywood 
där mediabolag som Walt 
Disney, Warner Bros och 
Nickelodeon har sina 
huvudkontor.
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Styrelse
Ordförande Sverker Littorin har lång erfarenhet av såväl operativt arbete 
som styrelsearbete i noterade bolag. Han har bland annat suttit i styrelser-
na för PartnerTech och Sectra som är noterade på NASDAQ OMX. Idag är 
han VD i Pharmera som exporterar läkemedel och medicinsk utrustning 
till bland annat hjälporganisationer, regeringar och humanitära projekt. 
Han har ordförandeuppdrag i Capensor Capital som bland annat handlar 
i värdepapper, städbolaget Effekt Svenska, Add Cleantech som jobbar med 
spänningsoptimering och reglering. Han är också ordförande i Business 
in Africa som arbetar med agenturer och entreprenadverksamhet i Afrika 
samt det egna investeringsbolaget Momentor. 

Vid sin sida har Sverker Johan Glimskog och Mats Persson. Johan 
adderar kunskap till styrelsen om affärsutveckling inom digitala medier. 
Han har bland annat utvecklat bolag inom Cybercomgruppen. Mats Pers-
son har tidigare varit styrelseordförande i Venue Retail Group. Han är 
också ordförande i Candor, Newfour Communications samt Prolight Di-
agnostics.

Ägarstruktur
Största ägare är bolagets VD och grundare Carl Petruson genom bolaget 
Tre Liljor Sverige. Ytterligare insynspersoner med aktieinnehav är styrel-
semedlemmen Mats Person med 0,58 procent av aktiekapitalet. Nedan 
presenteras en lista över QBNK:s tio största ägare.

Försäljning genom partnerskap
QBNK använder partnerskap med externa IT-tjänsteföretag som bolagets 
försäljningskanal ut mot marknaden. Det är den enskilda partnern/åter-
försäljaren som ansvarar för den tekniska integreringen av molnlösning-
en i kundens IT-system. Det är även partnern som står för den löpande 
kundsupporten. Varje partner sitter på värdefull kundkännedom och är 
därför även högst delaktiga i att utveckla molnlösningen för att på bästa 
sätt möta kundernas behov.

Aktieägare per den 31 mars 2015
 Innehav, %

Tre Liljor Sverige AB 21,18

Avanza Pension 13,60

Cormac Invest AB 11,45

Nordea Liv & Pension 3,93

Bengt Åke Eriksson 3,56

Stefan Hellberg 3,22

Falvir AB 2,21

Jan Gabrielsson 1,56

Movestic Livförsäkring AB 1,54

Nordnet Pension 1,52
Källa: QBNK



UPPDRAGSANALYS  QBNK 2015-05-05

MAJ 2015 ANALYSGUIDEN

6

I skrivande stund har QBNK 18 officiella partners, varav sju av dessa tillkom 
under årets första kvartal. Sju nya partnerskap för årets första kvartal kan 
ställas i relation till helåret 2014, då fem partners tecknades. I år tecknades 
partnerskap med bland annat EVRY som är ett av Nordens ledande IT-
tjänsteföretaget med över fjorton tusen kunder. Bolaget har även ingått i 
ett partneravtal med Opentopic som är baserat i New York. Partnerskapet 
är en väg in på den amerikanska marknaden. QBNK har även ingått ett 
samarbete med UC Davis i USA där bolagets molnlösning kommer använ-
das för bildhantering av universitetets olika forskningsenheter, vilket är 
ett nytt segment i bolagets kundportfölj. Vidare har bolaget cirka 200 dis-
kussioner igång med nya potentiella partners, där efterfrågan på QBank 
bedöms vara stor för deras kunder.

QBNK genererar intäkter genom abonnemangs- eller licensavgift som be-
talas av slutkund/användare. Genom partnerskapsupplägget är QBNK:s 
affärsmodell är skalbar, vilket innebär att försäljningen kan öka betydligt 
snabbare än personalkostnaderna. Bolaget är dock i en tillväxtfas vilket 
är kapitalkrävande och QBNK har för avsikt att ytterligare investera i ökat 
stöd till partners. 

Användare och försäljning
QBNK:s befintliga kundstock består av cirka 150 betalande kunder. Bland 
dessa finns bland annat Ericsson, Axfood, Electrolux och Swedish Match 
samt andra bolag, myndigheter och organisationer. Även om bolaget inte 
utesluter möjligheten att i framtiden satsa mer på mindre och små företag 
så mäter QBNK själva sina försäljningsframgångar i hur många av Stock-
holmsbörsens large cap-bolag som de lyckas få in i orderboken. I juni 2014 
hade bolaget 15 procent av large cap-bolagen som kunder, det vill säga nio 
stycken. QBNK har som mål att nå 75 procent eller 48 stycken. De största 
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användarna av bolagets molnlösning köper för cirka 1,5 mkr per år medan 
de minsta står för 20 000 kr i intäkter per år. De mindre kunderna tenderar 
dock att vara mindre supportintensiva än de större.

Under årets första kvartal har bolaget annonserat flera nya kunder, både i 
Sverige och utomlands. Bland de nya kunderna om tecknats under årets 
första kvartal är L’oréal, Ikano, Riksbyggen, Villeroy & Boch, Alcon, EAB 
och Svenska Kraftnät.

Starkt erbjudande på växande marknad
QBNK:s molnlösning indexerar bilder, vilket underlättar användarens 
sökande efter passande bild- eller filmmaterial för det specifika använd-
ningsområdet i fråga. QBNK har räknat ut att bolagets molnlösning spa-
rar kunderna kan upp till en timme per dag och användare. Bolaget har 
valt att fokusera på företag och myndigheter och är främst aktiva på den 
Nordiska marknaden.
 

Växande marknad
Den globala marknaden för DAM-lösningar värderades cirka 1,16 miljar-
der dollar 2014 och enligt det amerikanska analyshuset Markets and Mar-
kets kommer den globala marknaden växa med cirka 29 procent per år de 
kommande fem åren.  Det medför ett värde på den globala marknaden om 
cirka 4,12 miljarder dollar år 2019.  

Den största faktorn som driver marknaden är bildernas allt mer affärskri-
tiska och centrala roll i organisationers marknadskommunikation. Ten-
densen har orsakats av sociala medier, internet och inte minst e-handeln 
och enligt QBNK så fattas idag 70 procent av alla inköpsbeslut på nä-
tet. Att investera i en DAM-lösning motsvarande QBNK:s molnlösning 
innebär dock omfattande kapitalkostnader, vilket hämmar marknadens 
utveckling. 

Starkt erbjudande med en attraktiv molnlösning
Det är inte ovanligt att ett företag har flera hundra bilder lagrade på sam-
ma produkt och det är av yttersta vikt att det alltid är rätt produktbild som 
det refereras till på exempelvis användarens hemsida eller sociala medier. 
En av QBNK:s styrkor är att deras molnlösning kan integreras med olika 
applikationer. Till exempel kan användaren få access till exempelvis webb-
publiceringsverktyg, Powerpoint eller olika redigeringsprogram. Den här 
integreringen är central för användarvänligheten och för att kunder ska 
kunna få ut de större effektiviseringsvinsterna. Samtidigt så innebär inte-
greringen att sannolikheten är låg för att kunderna skulle komma sig för 
att själva utveckla lösningar för att hantera bilder och filmer. Det krävs 
kompetens kring bildhantering, digital media, onlinepublicering etc. för 
att skapa ett meningsfullt verktyg. Med tanke på hur integrerat QBNK är 
med andra applikationer så förefaller det också svårt för befintliga kunder 
att byta ut systemet.
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Konkurrens
Marknaden som QBNK verkar på är starkt fragmenterad och det finns ett 
stort antal konkurrenter över hela världen. De flesta aktörer förefaller att 
ha som strategi att växa med sina kunder och några av de amerikanska 
konkurrenterna har idag verksamhet i de större europeiska länderna. Sam-
tidigt försöker de europeiska spelarna att slå sig in på USA-marknaden. 
Flera av konkurrenterna har samma bakgrund som QBNK – programme-
ringskunniga personer i bildvärlden som utvecklat lösningar för att hantera 
digitala arkiv och sökmotorer. Några av dem är väsentligt större än QBNK, 
till exempel amerikanska NorthPlains som har en miljon användare.

QBNK har som uttalad tillväxtstrategi att växa organiskt men även ge-
nom förvärv och VD Carl Petruson har själv erfarenhet från flera förvärv 
och fusioner tidigare. Bolaget har sedan en tid tillbaka inlett diskussioner 
med flertalet potentiella förvärvsobjekt men störst fokus ligger på den 
organiska tillväxten.

Nyemission
Bolaget har som långsiktigt mål att växa med 50 procent per år och en 
vinstmarginal på 30 procent. Även om målen är högt satta är de långt 
från omöjliga att uppnå eftersom den underliggande marknaden förväntas 
växa med 29 procent per år de kommande fem åren. Bolaget har för avsikt 
att växa snabbare än marknaden genom att knyta till sig fler svenska och 
internationella partners, vilket enligt QBNK är möjligt genom utökad för-
säljning och marknadsföring. Tillväxt kostar dock pengar och bolaget har 
sedan tidigare beslutat att genomföra nyemission. Sista teckningsdagen 
är den 5 maj 2015 och en fulltecknad emission kan inbringa cirka 11,88 
miljoner kronor före emissionskostnader. 

Som en del av bolagets satsning på den internationella marknaden 
kommer bolagets aktie byta lista från Aktietorget till Nasdaq First North. 
Bolaget bedömer att ett listbyte förbättrar internationell kommunikation.

SWOT-analys
Styrkor
l    Stabil bas med abonnemangskunder
l    Etablerad produkt
l    Stark tillväxt, god lönsamhet, bra kassaflöde

Svagheter
l    Kort historik
l    Liten geografisk spridning

Möjligheter
l    QBNK gör förvärv och lyckas med integrationen av det köpta bolaget/

bolagen
l    Noteringen på First North gör namnet mer känt och återförsäljarkretsen 

ökar mer än prognosticerat

Hot
l    QBNK gör förvärv och misslyckas med integrationen 
l    Konkurrenter eller nya aktörer kommer med bättre lösningar
l    Konkurrenterna konsoliderar sig före QBNK
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Ansats till värdering av QBNK-aktien
QBNK har tydligt kommunicerat om en internationell satsning och för att 
finansiera denna pågår just nu en nyemission. Vår bedömning är att re-
sultaten från satsningen på intäkterna kan börja synas relativt omgående, 
eller som tidigast under årets tredje kvartal och som senast under andra 
kvartalet 2016. Vi tror att effekterna på rörelseresultatet kommer att lagga 
på grund av de initiala kostnaderna relaterade till tillväxtstrategin samt 
att de tilltänkta skaleffekterna dröjer.

QBNK ökade sin omsättning under 2014 med 44 procent och levererade en 
rörelsemarginal på 29 procent. Under 2015 års första kvartal var omsätt-
ningen till 3,97 miljoner, vilket är en ökning från 2,06 miljoner kronor 
samma period föregående år. Vi känner oss fortsatt övertygade om att 
QBNK har en beprövad, attraktiv produkt och en effektiv affärsmodell. 
Vi tror på en försäljningstillväxt på 70 procent för det pågående helåret. 
För 2016 tror vi att den adderade effekten av försäljnings- och marknads-
föringsstrategin når sin topp och försäljningen för året landar på 53,1 mil-
joner kronor, vilket motsvarar en ökning med 205 procent. Bolaget har 
tidigare kommunicerat en önskad tillväxt om 50 procent. Som tidigare 
nämnt tror vi inte att bolagets mål om genomsnittlig tillväxt om 50 procent 
är orimlig. Med detta sagt har vi också en genomsnittlig tillväxt om 50 
procent för den prognostiserade perioden. 

Bolaget har tidigare kommunicerat att det kan tredubbla omsättningen 
utan att behöva rekrytera fler personer eller göra några investeringar. Vi 
har tidigare valt att vara mer försiktiga i våra antaganden och vårt estimat 
för den långsiktiga EBITDA marginalen ligger oförändrad på 30 procent. 

Med tanke på den satsning som kommer göras på försäljning och marknads-
föring är vårt estimat för EBITDA aningen bättre än 2014 och landar på 
cirka 5,34 miljoner kronor. Det stora lyftet i EBITDA tror vi kommer om 
tre år när effekten av avtagande försäljning- och marknadsföringskostna-
der börjar reflekteras tydligare i resultatet. EBIT uppgår med våra anta-
ganden till 1,25 miljoner kronor för 2015, negativt påverkat av en good-
willavskrivning som uppstått vid bildandet av bolaget inför noteringen. 
Vi beräknar att goodwillavskrivningen uppgår till 2,92 miljoner kronor 
för 2015. Samma summa för resterande år under avskrivningsperioden. 
Uppbyggt utvecklingsarbete skrivs ner med 20 procent per år.

Kassaflödesvärdering och jämförelsevärdering
En värdering utifrån framtida kassaflöden ger ett motiverat värde på 2,92 
kronor per aktie. I vår prognos är diskonteringsräntan 16,0 procent, vil-
ken är höjd sedan från tidigare 14,6 procent på grund av risker med den 
internationella expansionen. Beta ligger oförändrat på 1,8 vilket vi tycker 
är motiverat med tanke på QBNK:s korta historik, riskprofilen och likvi-
diteten i akten. 

På längre sikt räknar vi med att den goda lönsamheten och höga tillväxten 
kommer att leda till ökad konkurrens och press på marginalerna. Tillväxt-
farten förväntas successivt sjunka från dess topp 2016 gå mot en långsiktig 
tillväxt om 3 procent per år. EBIT-marginalen kommer sannolikt att ligga 
över 20 procent även efter 2017. 
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Birger Jarl Fondkommission (”BFK”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens 
tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt 
andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespara-
ren, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. 

Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som till-
förlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 
ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt 
instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast 
för mottagaren. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 
skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga 
för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i 
denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Markus Augustsson, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse 
av eller innehav av finansiella instrument i QBNK Holding. BFK, Aktiespararen eller analytikern är 
inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell 
intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag 
och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och 
oberoende säkerställs.

QBNK har en stark finansiell ställning och har dessutom bekräftat att 
de har flera pågående förvärvsdiskussioner. Ytterligare en positiv faktor 
är att bolaget skulle kunna börja ge utdelning från och med 2018 tack vare 
det starka kassaflödet. Det är dock inte omöjligt att QBNK fortsätter växa 
genom förvärv och använder kassan till fler företagsköp.

 

Bolags- och aktievärde
Vår kassaflödesvärdering 
ger ett motiverat skuld-
fritt bolagsvärde på cirka 
107,9 miljoner kronor och 
en aktiekurs på 2,92 kr. 
Kapital från nyemission 
är inte inkluderat i net-
toskulden då denna antas 
användas. 

Beräkningar
WACC, % 16

Bolagsvärde, tusentals kronor 114 718

Nettoskuld, tusentals kronor 6 827

Utestående aktier 36 900

Pris per aktie, kr 2,92


