
 
 

ENLABS (NLABS) 

 
Tack till Börsdata som sponsrar veckans 

podd och som levererar en sån grym tjänst! 

Gå in på börsdata och gör portföljen en 
tjänst! 

Länk till Enlabs på Börsdata 

https://borsdata.se/nordic-leisure/analys 

 

 

Översikt 
Enlabs är ett bettingbolag som verkar främst på den baltiska marknaden. Optibet är deras 
mest välkäna varumärke och det är marknadsledande i Lettland. De är först och främst en 
kasino- och bettingoperatör, men de har också affiliateverksamhet. Idag har bolaget 
spellicenser i sju länder. Bolaget har 221 anställda enligt rapporten den 6:e maj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://borsdata.se/nordic-leisure/analys


Marknaden 
I Enlabs så kommer vi att fokusera på de marknaden de är verksamma inom. Bolaget 
innehar idag licenser i sex länder: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Belarus och Sverige. 
Den globala online bettingmarknaden förväntas växa med CAGR 11.5% från 2020 till 2027. 
Enlabs verkar på marknader som de bedömer kommer växa snabbare än så. 
 
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/22/2019874/0/en/Global-Online-Gam
bling-Market-2020-to-2027-Size-Share-Trends-Analysis-Report.html 
 
Bolagsgruppens olika bolag innehar spellicenser i Estland, Lettland, Litauen, Malta, 
Curacao, Belarus (offline) och Sverige 
 
I Lettland har de utfärdat tio onlinelicenser, i Estland sexton och i Litauen sju. 

 

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/22/2019874/0/en/Global-Online-Gambling-Market-2020-to-2027-Size-Share-Trends-Analysis-Report.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/22/2019874/0/en/Global-Online-Gambling-Market-2020-to-2027-Size-Share-Trends-Analysis-Report.html


 
Bolaget har marknadsposition #1 i Lettland, #2 i Estland och #5 i Litauen. Där de bedömer 
att de har 20% marknadsandel i Estland när det kommer till nätspel, 50% marknadsandel 
nätspel i Lettland och 60% marknadsandel i fysiska spelbutiker samt 3% av nätspel i 
Litauen. Det positiva med dessa marknader är att de har en låg skatt (5 eller 10%) och en 
hög tillväxt. Dessa marknader har  dessutom en fungerande reglering, till skillnad från 
Sverige, och det är ett välskött system. Domännamn som är otillåtna blockeras och 
IP-adresser likaså. 
 
“Från och med i år använder sig lettiska banker av ett system för att blocka kortbetalningar 
till aktörer som saknar licens. Detta är mycket effektivt och definitivt ett steg i rätt riktning, 
men mycket återstår att göra” - Q1 2020 rapporten 
 
“Med det sagt så har Lettland har dock alltid varit populärt bland olicensierade aktörer från 
grannländer i öst. 2019 hade aktörer utan licens en total andel av den lettiska 
nätspelsmarknaden på 40%, jämfört med 60% 2016. Att andelen aktörer som saknar licens 
har minskat beror bland annat på regleringsinsatser och ökad konkurrens från aktörer med 
licens. Likväl är den olicensierade delen av marknaden fortfarande stor och nya grepp krävs 
för att krympa den.” - Årsrapporten 2019 
 
Estlands licenssystem fungerar ungefär som Sverige. Men Lettland och Litauen har lite 
annorlunda system. Där marknadsföring är begränsad i Lettland och i Litauen måste 
bolagen inneha minst 20 fysiska spelbutiker för att kunna söka onlinelicens. 
 
Olybet och Betsson är två av bolagets större konkurrenter på de baltiska marknaderna. 
Enlabs varumärke Optibet vann nyligen utmärkelsen Baltikums bästa nätkasino 2019. 



 

Affärsmodell och produkt 
De tre viktigaste huvudmarknaderna och de marknader som står för bulken av intäkterna är 
Estland, Lettland och Litauen. I dagsläget står Baltikum för 94% av intäkterna, och dessa är 
intäkter från reglerade marknader.  



 
När det kommer till intäktsfördelning så står gaming för 92% av intäkterna. Varav majoriteten 
består av kasinointäkter som uppgår till 62% av gamingintäkterna. Sportbetting står för 32% 
av dessa och poker liter mer än 6%. 
 
5% av intäkterna kommer från Media vilket är deras affiliateverksamhet och solutions står för 
3% av intäkterna. Solutions är deras B2B-segment där de levererar sportresultat åt andra 
bolag men även tekniska lösningar.  
 
20% av bettingintäkterna kommer från koncernens fysiska spelbutiker i Lettland och Litauen 
(LBO:s). 
 

 
 
Enlabs har högst andel reglerade intäkter av ovanstående bolag. Det talar för att aktien 
borde värderas högre än sektorsnittet. Samtidigt är verksamheten i väldigt hög grad 
koncentrerad till Baltikum, det talar delvis för det motsatta. En multipel på 10 gånger 
rörelseresultatet ger en uppsida kring 30 procent i huvudscenariot. 
 
Global Gaming har verksamhet i Estland samt Mr Green som numera ägs av Brittiska 
William Hill. Även Betsson är verksamma på samtliga av de Baltiska marknaderna 



Ägarbild och management 
Största ägare i Enlabs är Niklas Braathen. 2007 sålde Braathen spelbolaget Optibet till 
Enlabs (som vid tidpunkten hette Redbet Holding) och blev därigenom största ägare i 
bolaget. Näst största ägare i Enlabs är Atletico Nordic B.V. Vilket är ett holdingbolag som 
ägs av grundarna till bettingbolaget Expekt som såldes för miljardbelopp för ett antal år 
sedan. 
 
Siffror enligt årsrapporten 2019 
 
Niklas Braathen som är styrelseordförande äger 13 779 577 aktier i Enlabs genom bolaget 
Erlinghundra AB 
Christian Haupt, styrelseledamot, äger 5 640 714 aktier i Enlabs 
Peter Åström, styrelseledamot, äger 900 000 aktier i Enlabs 
Ludwig Pettersson, styrelseledamot, äger 299 101 aktier i Enlabs 
George Ustinov, VD, äger 100 000 aktier i Enlabs 
Staffan Dahl, styrelseledamot, äger 79 500 aktier i Enlabs 

Vallgravar 
“För de koncernbolag som innehar nationella spellicenser gäller stränga villkor. Detta 
begränsar möjligheten till så kallad paid marketing, vilket gör det svårare för nya aktörer att 
ta sig in på marknaderna. Därför är Enlabs långvariga närvaro i Baltikum en väsentlig 
konkurrensfördel.” - Q1 2020 rapport 
 
Även inträdesbarriärerna är ganska höga då marknadsföringen är begränsad i Lettland och i 
Litauen måste bolagen inneha minst 20 fysiska spelbutiker för att kunna söka onlinelicens. 
Under 2019 inledde bolaget ett samarbete med Litauens fotbollsförbund, vilket innebar att 
Optibet blev huvudsponsor. Enlabs sponsrar även dam- och herrlandslaget i fotboll i både 
Lettland och Litauen. De är också huvudsponsor till de lettiska hockey- och fotbollsligorna 
och till det estländska volleybollförbundet samt flera rallyförare. 
 
Nischmarknad = dåligt ROI för stora bolag 
 
Risker är den låg diversifieringen då Baltikum står för 94 procent av intäkterna och den låga 
spelskatten är en risk (5–10 procent) även om marknaderna är reglerade. En trend har varit 
för länder som storbrittanien och danmark att höja skatten på spel och dobbel. 

Resultatutveckling 
 
Omsättning 

 



Bruttoresultat 
Direkta driftskostnader består av kostnad för sålda tjänster och spelskatter. Kostnad för 
sålda tjänster är affiliatemarketing, kostnader för att upprättahålla hemsidorna, fysiska 
bettingbutikerna etc. 

 
 
EBITDA 
 

 
 
Rörelseresultat 
 

 
7 och 6 år CAGR istället för 8 och 5 då vissa år varit negativa så det går inte att räkna ut. 
 
Vinst 

 
 
FCF & CAPEX 
 

 
 
OCF 
 
 
FCF 
Har återlagt investeringar i dotterbolag och leasingbetalningar för att se hur mycket FCF den 
underliggande verksamheten genererar om man inte gjorde investeringar. 
 
 
 



Balansräkning 

 
 
Koncernen har inga lån från kreditinstitut och inga räntebärande skulder. Bolaget har 17.8 
MEUR i likvida medel. Med ett börsvärde på cirka 950 MSEK. 

Lönsamhet 

 
ROE 22% 
ROA 19% 
ROIC 36% 

Värdering 

 



Senaste händelser 
Förvärv av Scout Gaming Group ställer jag mig lite tveksam till, kostar inte så mycket dock, 
DFS, 0,9 miljoner euro i Scout Gaming Group för 4.5% av bolaget. Inte sån stor investering 
så det är ok. 
 
Inlett kundrekryteringar i Finland 
 
Q1 2020 
Antal aktiva kunder som är bland de viktigaste KPI:erna växte med 4% sekventiellt och 22% 
YoY. Trots en nedstängning av spelbutikerna i Lettland och Litauen under perioden. Bolaget 
tror de kan vara kassaflödesneutrala under perioden tiden den lettiska spellicensen är 
suspenderar. Genom omförhandlingar om kostnader med leverantörerna. 
 
State of emergency förlängt till 9:e Juni, då folk måste sitta hemma på grund av karantän vill 
regeringen inte att de spelar bort pengar, så de har beslutat att stänga ner nätkasino i 
Lettland. 
 

 
 
För  
 
Strukturell och hög tillväxt 
En marknad som växer snabbare än norden/UK/Tyskland 
Låg värdering 
Nischad marknad med höga inträdesbarriärer 
Utköpskandidat 
Intäkter i EUR 
 
Emot 
 
Negativitet kring kasinospel och kommande striktare regleringar 
Höd spelskatt 
Intäkter i EUR 
 


