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Marknaden 
2018 växte totala spelmarknaden med 13.3% YoY. Mobilspel växte med 25.5% och utgör 
idag 51% av intäkterna. Detta förväntas bara bli större. PC växte med 1.6% YoY och 
konsolmarknaden med 4.1% YoY. 

 
Marknaden väntas växa med 11% i snitt från 2012 till 2021. 



 
 
Bolaget 
Ubisoft är en fransk spelutvecklare med huvudkontor i Paris. De är den fjärde största 
spelutvecklaren efter ATVI, EA, TTWO sett till intäkter och börsvärde. 
 
Bolaget startades av fem franska bröder 1986 då de började inse att spel var väldigt 
lukrativt. Ubisoft startades och namnet kom från Ubiquitous Software. De utvecklade egna 
spel främst för den franska marknaden och importerade spel som de distribuerade i 
Frankrike. 
 
1995 släppte de sitt första spel som slog igenom globalt, Rayman. 1996-1998 öppnade de 
studios i Shanghai, Montreal och Milan. En utmaning för Ubisoft var att skapa IP:n som hade 
starkt fotfäste på den amerikanska marknaden. Rayman och liknande spel lyckades aldrig 
särskilt bra där. 2000 förvärvade de Red Storm Entertainment och fick således rättigheter till 
Tom Clancy-spelen. De utvecklade spel såsom Tom Clancy´s Ghost Recon, Tom Clancy´s 
Rainbow Six och Tom Clancy's Splinter Cell. 
 
2001 så förvärvade de IP-rättigheterna till Myst och Prince of Persia. Efter detta utvecklades 
PoP: The Sands of Time som släpptes 2003, vilket var en succé.  
 
2004 Förvärvade man rättigheterna till Far Cry 
 
2007 så etablerade de ett nytt IP, Assassin's Creed. 
 
2008 köpte de svenska studion Massive Entertainment från Activision. Studion bakom 
Ground Control, World in Conflict och Tom Clancy´s The Division. Samma år förvärvade de 
även South Park-spelet The Stick of Truth från THQ. 
 



Idag äger de kända speltitlar såsom Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Watch Dogs 
och The Division. 
 
Assassin's Creed  
Ett av världens bäst säljande speltitlar (18:e mest sålda speltiteln över både PC/konsol) och 
har sålts i över 100 miljoner exemplar.  
 
Far Cry 
Det har släppts sju spel (Ej inkluderat expansioner/DLC) och de har sålt i över 20 milj. Ex. 
(inkl. DLC) 
 
Tom Clancy's Rainbow Six 
Rainbow Six Siege har 45 miljoner registrerade spelare (February 2019). Spelarbasen växte 
40% YoY enligt rapporten 15 Maj 2019. 
 
Watch Dogs 
Släppts två spel, första spelet har sålt i 10 miljoner exemplar men det andra spelet sålde inte 
alls lika bra trots bättre kritik från recensenter och spelare. Ubisoft har inte gått ut med 
försäljningssiffror. 
 
Tom Clancy's The Division  
Första spelet sålde väldigt bra och slog rekordet för mest sålda spel under lanseringsveckan 
för ett nytt IP och genererade försäljning på 330 MUSD globalt. 
 
Andra spelet i serien släpptes Mars 2019 och spelet fick bättre recensioner av både spelare 
och kritiker än det förra spelet (83 vs 79 i metacritic score). Trots detta likt Watch Dogs så 
sålde spelet sämre. Det sålde fortfarande bra men matchade inte Ubisofts förväntningar. 
Intressant detalj är att uppföljaren sålde 10 gånger mer på Ubisoft egna butik Uplay än 
föregångaren. Bra för marginalförbättringar. 
 
For Honor 
Släpptes i Februari 2017 och sålde i 700k ex. under 2017 över alla plattformar. 
 
Tom Clancy’s Ghost Recon 
Ghost Recon serien har sålts i minst 5 miljoner exemplar och senaste spelet som släpptes 
2017 sålde 1.2 miljoner exemplar. 
 
Tom Clancy’s Splinter Cell 
Sålts i 31 miljoner exemplar. Inga spel är annonserade i serien. Senaste spelet släpptes 
2013. 
 
Rayman 
De äger även Rayman som är ett starkt IP. De släppte Rayman Adventure som är ett 
mobilspel 2015. 
 
 



E-sport 
Antalet tittade timmar ökade med 133% YoY enligt senaste kvartalsrapporten. 

 
Mobile står för 8% av intäkter och växte med 73% under 2018. PC växte med 79% och utgör 
27% av totala intäkterna under 2018 (Stod för 18% under 2017). Slutligen står konsol för 
64% av intäkterna. Övrigt 1% av intäkterna. 
 
Uplay (Deras egna spelportal) ökade intäkterna med 150%. 
 
Asien växte med 62% men framkommer inte hur stor del av intäkterna som är därifrån 
 
Far Cry 5 och Assassin's Creed Odyssey släpptes 2018, i början av 2019 släpptes Far Cry 
New Dawn och The Division 2. De släppte även mindre publishing titlar. Varav Anno 1800 
som släpptes under April 2019. De första två spelen i Anno-serien har sålt i 4.5 miljoner 
exemplar. Så relativt starkt IP. Det senaste spelet har sålt fyra gånger mer än vad 
föregångaren gjorde under första veckan. 
 
Pipeline 
En ny AAA-titel ska släppas under 2019 och fyra nya under 2020. 
 
Ghost Recon breakpoint - 2019 
Watch Dogs Legion (Tredje spelet i serien) släpps 6:e Mars 2020. 
Rainbow Six Quarantine - 2020 
Roller Champions (Rocket League) - 2020 
Gods & Monsters (Zelda liknande spel) - 2020 
 



 
● Marginalförbättring på grund av större andel digital sales som står för 69% av 

intäkterna (Upp 39% YoY) 
● Inte lika “hit driven”. Intäkter från RCS 32% (Upp 33% YoY) 
● Back-catalog står för 57% av intäkter (Upp +39% YoY) 
● 100 miljoner unika spelare under 2018. 

 
Caset är starka IP:n, stark pipeline, digital försäljning (ökar marginalen, speciellt om den sker 
via den egna butiken Uplay), ökande återkommande intäkter, större back-catalog och att ta 
sig in mer på mobilspelsmarknaden. Idag finns Assassin's Creed och Rayman som 
mobilspel av de kändare IP:na. Men det finns stort utrymme här. Under E3 annonserade de 
t.ex. ett mobilspel vid namn Tom Clancy´s Elite Squad som kommer under 2019. Att 
monetisera deras IP:n generellt, såsom filmer, mobilspel, e-sport och merchandise. 
 
Bolaget har utvecklats mycket väl de senare åren då de hade en lite skakigare resa lite 
längre tillbaka i tiden. Intäkterna har egentligen alltid klättrat stabilt men på senare tid så har 
rörelsemarginalen ökat. 
 



 
De släppte sin årsrapport för 2018 den 15:e Maj 2019. 
 

● Intäkterna ökade med 17.1% till 2028.6 MEUR 
● Digitala intäkterna ökade med 39% till 1396.6 MEUR 
● Mobila intäkter ökade med 73 % till 153.2 MEUR 
● Intäkter från “Back Catalog” ökade med 39% till 1147 MEUR 
● Non-IFRS rörelseresultat ökade med 48.6% 440 MEUR 

 
Ägare

 



Resultaträkning 

 

 
 
Omsättning 
Omsättningstillväxt 
 
AAGR 5yr 16.2%  
CAGR 5yr 6,7% 
CAGR 3yr 11,6% 
 
Omsättningstillväxten har varit mycket starkare senaste åren. Nästan 20% per år de två 
senaste åren. 
 
 
 
 
 
 



Rörelseresultat 
AAGR 4yr 29.1% (Använde bara fyra år då tillväxten inte går att räkna mellan 2013-2014 då 
rörelseresultatet var negativt 2013). 
CAGR 5yr 21.2% 
CAGR 3yr 23,3% 
 
Rörelsemarginalen har legat mellan -6.51% (Förlustår 2013) och 21.99% (2018). 
Medelvärdet de senaste fem åren är 15.9%. 
 
FCF 
Det är inte bara vinsten som har hängt med utan även FCF (OCF - D&A) har växt på bra.  
 

 
 
AAGR 5yr 35.9% 
CAGR 5yr 25% 
CAGR 3yr 53.30% 
 
Lönsamhet 
Väldigt lönsamt bolag med hög avkastning på investerat kapital. Investerat kapital är 
definierat som det kapital som behöver tillföras verksamheten för att driva bolaget och skapa 
produkterna. Eget kapital och räntebärande skulder alltså. Goodwill är ingenting ett bolag 
behöver för det operativa. Detsamma gäller pengar på banken och skulder som inte är 
räntebärande. 
 
ROIC = EBIT / (Balansomslutning - Icke Räntebärande Skulder - Goodwill - Kassa) 
 
ROIC = 41.8% 



ROE = 36.3% 
ROA = 10.1% 
 
Balansräkning 
Balansomslutning 3288,76 MEUR 
Goodwill 290,721 MEUR (8.8% av balansomslutningen) 
Net Debt −293.86 MEUR 
Net debt to EBITDA på 0.29x (Nettoskulden uppgår alltså till 29% av EBITDA som är en 
proxy för kassaflöde). Låg skuld med andra ord. De kan betala av nettoskulden 3.4 gånger 
om med deras EBITDA 
Soliditet 28% (28% av balansräkningen utgörs av Eget Kapital) 
 
Vallgravar 
Ubisoft har inga egentliga vallgravar förutom IP/brands. Ett IP är nästan en garanti att en titel 
kommer sälja oavsett den är bra eller ej. Men dåliga titlar skadar såklar varumärket. Men 
Ubisoft har nästan alltid levererat kvalitativa produkter. De har en lojal kundbas som gillar 
deras titlar. 
 
De har som jag har nämnt väldigt många starka IP:n och är endast slagna av ATVI i min 
bok. 
 

 
 
 
 
 



 
Värdering 
Standardvärderingen på börsen är cirka 14-15 ggr årsvinsten. OMX och S&P har i snitt ett 
PE på 14-15. Motsvarar en Earnings Yield på 6.6% (E/P = 1 / 15). Detta är ett ganska bra 
avkastningskrav i dagens räntemiljö. Denna multipel bör självklart anpassas baserat på 
bolagets framtida tillväxt och dess vallgravar.  
 
Enligt Shiller så växer vinsterna med cirka 2.6% per år i snitt för börsen som helhet. Ubisoft 
växer betydligt snabbare och har dessutom rätt starka vallgravar för att vara i spelvärlden. 
De har en bred IP-portfölj och en stor “Back Catalog” som gör att de inte är beroende av 
enstaka spelsläpp. 
 
Jag tycker att Ubisoft förtjänar en EV/EBIT multipel på 20. I mina egna estimat så räknar jag 
med att omsättningen 2019 ökar med 10% till 2 231.46 MEUR och att rörelsemarginalen är 
lika med 2018 på 21.99%. Detta är rätt konservativt då marginaltrenden pekar starkt uppåt. 
Det resulterar i ett rörelseresultat på 490.9 MEUR. Detta kan jämföras med bolagets egna 
prognoser om 480 MEUR i rörelseresultat. 
 
Tillämpar vi en multipel på 20 på detta så landar vi på en riktkurs på 82.3 EUR. Idag så 
handlas aktien i 69.8 EUR och vi får då en MoS på 15.1%. 
 

 
 
Jag tycker personligen mina antaganden är hyfsat konservativa då omsättningstillväxten är 
lägre än vad vi sett de senaste åren, 10% istället för runt 20%, och för att rörelsemarginalen 
förbättras konstant då de säljer större delen av sina spel genom Uplay och nya uppstickare 
som t.ex. Epic Game Store som tar en lägre cut. 


