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Quickbit
Kryptobolag på framfart
Quickbit
Quickbit är verksamma inom fintech för kryptovalutor. Intäkterna kommer idag uteslutande från
fintechlösningar åt europeiska bolag inom igaming. Quickbit ligger dock i startgroparna för att lansera
tjänster inom B2C-segmentet, såsom möjligheten att använda kryptovalutor i vanliga kortbetalningar. Värt att
notera är att kryptovalutors prisutveckling inte har någon direkt påverkan på Quickbits finansiella resultat.
Möjlighet för DeFi
En viktig frågeställning för Quickbit är huruvida kryptovalutor kommer vara ett betydande
transaktionsmedel framöver. Vi tror att det kan bli det. Vår bedömning är att lösningar inom DeFi
(Decentralized Finance) kommer att se en betydande utveckling de närmaste 20 åren. Quickbit bör
kunna kapitalisera på detta, men möter väsentlig global konkurrens eftersom kryptovalutor är ett globalt
betalningsmedel.
Motiverat värde 12–13 kr
Regleringar, exempelvis likt Kinas nationella förbud mot fintechbolag inom krypto, skulle ha en stark
påverkan på Quickbit. Även om vi bedömer sannolikheten för den typen av regleringar i Sverige som låg, så
är risken för aktien hög. Potentialen är dock stor och Quickbits app kan skapa ett betydande ekosystem för
kryptovalutor. Vi ser ett motiverat värde om 12–13 kr med en WACC på 12 %.
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Sammanfattning
Kryptobolag på framfart

Investment Case

Omstöpning av verksamheten
Vi bedömer att Quickbit är ett helt annat bolag idag än för bara något år sedan. Affärsmodellen har ändrats
i och med att verksamheten nu huvudsakligen är baserad i Europa, medan vi antar att en stor del förut låg
utanför EU. Tidigare var affärsmodellen mer riskfylld och mycket kapitalintensiv. Skiftet till Europa bedömer
vi är klart positivt. Vidare har Quickbit bytt ut större delen av styrelsen och rekryterat bland andra Jan
Frykhammar, tidigare CFO på Ericsson. Slutligen lanserar bolaget under 2021 sin konsumentapp som bygger
på en annan affärsmodell än i den föregående verksamheten. Vi ser Quickbit som ett stabilare, mindre riskfyllt
och bättre bolag idag än för ett år sedan.
Kryptovalutor har nätverkseffekter
Ju fler som använder kryptovalutor, desto värdefullare blir kryptovalutorna eftersom antalet
användningsområden ökar. Kryptovalutor har därmed en klar nätverkseffekt. Denna nätverkseffekt har sett
signifikanta milstolpar det senaste året, då exempelvis El Salvador har gjort bitcoin till en officiell valuta och
Micro Strategy har börjat förvara sin kassa i bitcoin. Vidare har osäkerheten från covid-19-pandemin och
ökningen av penningmängden under 2020 försämrat mångas syn på fiatvalutor till förmån för kryptovalutor.
Utan att göra någon bedömning av den framtida prisutvecklingen räknar vi med att kryptovalutor är här för
att stanna och att det senaste året har accelererat utvecklingen.
Möjlig exponering inom DeFi
Vi ser DeFi (Decentralized Finance) som en intressant aspekt av kryptovalutor och blockkedjeteknik och ser
en framtida utvecklingspotential för produkter och tjänster på området. Genom Quickbits app skapas ett
ekosystem där fler funktioner kan integreras och bolaget är sålunda positionerat för att kunna exploatera
den tillväxt inom DeFi som vi väntar oss. DeFi är idag ett nytt och underutvecklat område med få konkreta
investeringsmöjligheter, speciellt bland svenska bolag. Genom Quickbit finns åtminstone den framtida
möjligheten att bli exponerad mot ett mer utvecklat system för DeFi. Vi räknar dock med att DeFi befinner
sig i sin linda och att det dröjer innan det mognat och används av gemene man.
Bolags profil
Quickbit är verksamma inom fintech för kryptovalutor. Intäkterna kommer idag uteslutande från bolag inom
igaming som huvudsakligen är baserade i Europa. Quickbit är dock i startgroparna för att lansera tjänster
inom B2C-segmentet, såsom möjligheten att använda kryptovalutor i vanliga kortbetalningar. Bolaget har
även utvecklat en app som 10 000 personer har föranmält intresse till. Vi bedömer att appen på sikt kommer
kunna skapa ett ekosystem för transaktioner i kryptovaluta, där olika framväxande lösningar bör kunna
integreras. Bolaget är baserat i Stockholm och hade 47 anställda vid utgången av Q1`21.
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Värdering
Vi har genom en DCF-modell kommit fram till ett motiverat värde om 12–13 kr per aktie. Vår WACC uppgår
till 12 %, vilket reflekterar att vi ser en hög risk för bolaget.

Erik Penser Bank

3

Quickbit – 27 June 2021

Ordlista
• Mining: Ett begrepp inom kryptovalutor som beskriver byggandet av nya transaktionsblock genom att
verifiera transaktioner. För arbetet erhålls en ersättning.
• Proof of stake: Innebär att innehavaren av en kryptovaluta kan validera transaktioner beroende på hur
mycket av kryptovalutan denne äger.
• Proof of work: Innebär att innehavaren av en kryptovaluta kan validera transaktioner beroende på hur
mycket datorkraft denne bidrar med till nätverket.
• Ethereum: Plattform där kryptovalutan ethereum handlas. Grundad år 2015 och är den näst största
kryptovalutan sett till marknadsvärde efter bitcoin.
• Bitcoin: Den mest utbredda och största kryptovalutan. Digital valuta som tillåter transaktioner utan
mellanhänder i form av banker, stater et cetera.
• DeFi (Decentralized Finance): Finansiering som grundar sig på blockkedjeteknik och som utelämnar
traditionella mellanhänder och i stället förlitar sig på smarta kontrakt.
• Privat nyckel: En kod som används för att ge tillgång till den plats där ägarens kryptovaluta förvaras.
Används även tillsammans med den publika nyckeln (se nedan) för att genomföra transaktioner.
• Publik nyckel: En kod som är tillgänglig för alla och används som överföringsadress då kryptovalutor
transfereras.
• Mining pool: Ett nätverk av datorer som tillsammans arbetar för att verifiera transaktioner. Mining pools
möjliggör att belöningen för verifiering av transaktioner blir mer jämnt fördelad.
• Smarta kontrakt: Kontrakt som existerar på blockkedjan. Utför kontraktets syfte när specifika villkor
uppfylls.
• Blockchain: En decentraliserad databas i ett nätverk där samtliga transaktioner eller händelser lagras, och
som är i princip omöjlig att manipulera.
• Bank-run: Fenomen som innebär att kunder i en bank tar ut alla sina besparingar på grund av oro för att
banken kan komma att bli insolvent.
• Inlösenbank: Bank som utför överföringen från en betalande part till en mottagarpart i en transaktion.
• Chargeback : Återbetalning som ges vid transaktioner. Anges ofta som en procentsats av det totala
köpbeloppet. Kan bero på att ett betalkort har hackats online.
• Igaming: Samlingsnamn för casinospel online.
• B2C: Business to consumer. Handel med varor eller tjänster mellan företag och konsumenter.
• CAC: Customer acquisition cost. Kostnaden för ett företag att erhålla en ny kund.
• Kryptoevangelist: Konsumenter som är övertygade om potentialen hos kryptovalutor. Är ofta talespersoner
eller förespråkare för kryptovalutor.
• Fiatvalutor: "Vanliga" valutor som fungerar som pengar. Fiatvalutor har normalt sett inget inneboende värde
utan har enbart ett värde eftersom regeringar eller centralbanker tillskriver dem det.
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Bakgrund
Quickbit grundades 2016 och har gjort en betydande omstöpning av sin verksamhet det senaste året. Bolaget har
även bytt ut delar av styrelsen och rekryterat bland andra Jan Frykhammar, som tidigare varit CFO på Ericsson.
Intäkterna då liksom nu kommer från att Quickbit säljer kryptovaluta till slutkonsumenter, vilka använder
kryptovaluta hos igamingbolag. Tidigare, antar vi, kom intäkterna nästan uteslutande från utomeuropeiska kunder,
medan vi bedömer att majoriteten av kunderna idag finns i Europa. Bakgrunden till omstöpningen är att Quickbit
har betydligt bättre villkor i Europa gällande kapitalbindning och säkerhet i affärsmodellen.
I USA tvingades Quickbit lämna en betydande deponering för att kunna genomföra transaktioner. Det bundna
rörelsekapitalet uppgick till 119 mkr vid utgången av det första kvartalet 2020, jämfört med 30 mkr i bruttoresultat.
Modellen satte stora begränsningar för hur snabbt Quickbit kunde växa utan att resa nytt kapital. Övergången till
europeiska kunder var därför naturlig och i vår mening nödvändig. Vi anser att Quickbit i princip är ett nytt bolag
idag jämfört med för bara ett år sedan.
Tidslinje Quickbit
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Marknaden för kryptovalutor
Utan handel i kryptovalutor finns ingen affärsverksamhet för Quickbit. Vi kommer därför att börja med
marknadsavsnittet och tillägna det en stor del i analysen. Vår uppfattning är i sammandrag följande:
• Vanliga bitcoin blir troligen inte ett betalningsmedel för gemene man på grund av att relativt få transaktioner
kan utföras per sekund. Vidare kräver systemet för mycket energi och belastar miljön.
• Andra kryptovalutor bedömer vi däremot har möjlighet att bli storskaliga betalningsmedel.
• Vi ser ett hot mot kryptovalutor i form av regleringar.
• Vi bedömer att kryptovalutor kommer att finnas kvar under överskådlig framtid.
• Vi bedömer att blockchainteknologin har intressanta och storskaliga applikationsområden, likt DeFi, vilket
kommer att befästa kryptovalutors position i framtiden.

Så fungerar kryptovalutor
Vi kommer att ge en förenklad beskrivning av hur kryptovalutor fungerar, samt minimera antalet nya begrepp för
att göra det så lättförståeligt som möjligt. De läsare som inte har intresse av själva tekniken bakom kryptovalutor,
går vidare till avsnittet "Marknadsanalys kryptovalutor".
Kryptovalutors system är uppbyggt av ett nätverk bestående av många olika datorer runt om i världen, vars syfte
är att genomföra och bekräfta transaktioner. Kryptovalutor är på detta vis decentraliserade och det finns ingen stat
eller centralbank som validerar deras värde, i motsats till fiatvalutor. Även en privatperson kan koppla upp sig på
nätverket och börja validera transaktioner.
Istället för att systemets tillförlitlighet bygger på en central organisations eller stats auktoritet, grundar sig
förtroendet till kryptovalutor istället huvudsakligen på att ingen central organisation kan påverka valutan.

Kryptovalutor och blockchain bygger på en decentraliserad modell där datorer över hela världen
kopplas samman till ett nätverk. Vissa beskriver det som att en "superdator" skapas.

Kryptovalutans transaktioner verifieras av datorerna i nätverket och sparas därefter i ett block av
transaktionsinformation. Detta block av information sparas i en offentlig informationskedja där alla andra tidigare
transaktionsblock finns lagrade. Därav kommer begreppet blockchain.
Den decentraliserade modellen innebär att det inte räcker med att hacka några enstaka datorer för att ta över
systemet. Att ta över systemet kräver att man har kontroll över majoriteten av datorerna i nätverket.
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Block av transaktionshistorik i en kedja av information har gett upphov till namnet blockchain

Transaktionsinformationen är offentlig, transparent och lagrad på flera av datorerna i nätverket. Informationen
kan inte ändras eller manipuleras eftersom den då inte skulle stämma överens med informationen på de andra
nätverksnoderna.
Informationen om transaktionerna är offentlig, men samtidigt anonym. Det möjliggörs av att varje användare har
en privat nyckel (en privat kod). Nyckeln behövs för att få tillgång till sitt konto och genomföra transaktioner. Utan
nyckeln är den offentliga informationen bara kod och siffror.
Så genomförs kryptotransaktioner
För att genomföra kryptotransaktioner har varje person en privat och en publik nyckel. Den privata nyckeln används
för att skapa transaktionen. Den publika nyckeln används i en formel av de andra datorerna i kryptonätverket för
att verifiera att det faktiskt är rätt person som genomför transaktionen, det vill säga att signaturen tillhör dig. En ny
signatur autogenereras för varje transaktion, vilket innebär att ingen kan återanvända en gammal signatur. Det är
bara innehavaren av den privata nyckeln som kan autogenerera en ny signatur.

Transaktioner av kryptovalutor genomförs genom att
"nycklar" (koder) skrivs in i förutbestämda formler som verifierar
transaktionen

Signaturen för transaktionen består av 256 tecken, vilket innebär att antalet möjliga kombinationer för en signatur
är 2 upphöjt i 256. Att gissa ett så stort tal är i princip omöjligt, och signaturen ändras som tidigare nämnts för varje
transaktion. Tekniken möjliggör en mycket hög säkerhet utan någon central organisation eller bank.
Men hur kan all transaktionsinformation i blockkedjan vara identisk och i exakt samma ordningsföljd på alla datorer
i det globala nätverket? Hur hindras någon från att registrera falska transaktioner?
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För att validera transaktionerna måste datorerna i nätverket lösa en komplicerad matematisk formel. Den dator
som först löser den matematiska formeln adderar blocket till blockkedjan (den offentliga informationen med alla
registrerade transaktioner).
Illustrationen nedan visar hur verifieringen av transaktioner genomförs med hjälp av formeln. Illustrationen behöver
dock inte förstås för att förstå Quickbit.

Den privata nyckeln skapar ett meddelande med transaktionen som signeras och sedan verifieras
med hjälp av den publika nyckeln. Det sker genom att datorerna använder en förutbestämd formel

Att skapandet av blocken kräver mycket arbete ökar säkerheten. Systemet väljer den som har byggt den längsta
blockkedjan, vilket innebär att en bedragare måste fortsätta att lösa de matematiska problemen före alla andra
tillsammans gör det. Annars kommer bedragarens blockkedja inte att överensstämma med alla andras blockkedja.
Om inte bedragaren har över 50 % av all datorkraft i nätverket, blir detta i princip omöjligt i längden. Däremot finns
det också nackdelar med att säkerheten i systemet bygger på att den som använder mest datorkraft och elektricitet
får verifiera transaktionerna.
Datorerna som löser dessa matematiska problem för exempelvis bitcoin använder idag ungefär lika mycket el som
Nederländerna, eller drygt 0,5 % av jordens årliga förbrukade elektricitet. Det ger en fingervisning om hur många
datorer som behöver köpas in och hur mycket elen kostar för att kunna göra en attack mot hela nätverket. Med
mindre valutor blir det såklart något lättare.
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Att lösa de matematiska problemen för att verifiera transaktioner (så kallad mining) har idag blivit
en industri där särskilda datacenter med enormt många datorer är anslutna

Som belöning för arbetet med att verifiera transaktioner skapas och distribueras ny kryptovaluta till den som löst
det matematiska problemet. Detta kallas även "mining" då man "gräver" fram nya digitala mynt till sig själv genom
att låna ut sin dator till nätverket. Miners brukar även få en liten transaktionsavgift av sändaren för sitt arbete. För
de kryptovalutor som är bestämda att inte öka i antal, erhåller minern endast transaktionsavgiften.

Genom att använda sin dator till att lösa matematiska problem för att verifiera transaktioner
erhålls en ersättning. Detta kallas mining
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Olika kryptovalutor
Nedan följer en kortfattad genomgång av de idag två största kryptovalutorna: bitcoin och ethereum. Vi avgränsar
vår redogörelse till relevant fakta för Quickbit och ger därför inte en heltäckande genomgång.
Bitcoin
Bitcoin är världens mest välkända kryptovaluta och har ca USD 9 biljoner i market cap. Som jämförelse är market
cap för världens största företag ca en fjärdedel så stort. Bitcoin är förmodligen den mest säkra och decentraliserade
kryptovalutan då ingen grundare finns kvar som hanterar den och det behövs enorma resurser för att hacka nätverket.
Sammanfattningsvis bedömer vi att bitcoin kommer vara det huvudsakliga transaktionsmedlet för kryptovalutor de
närmaste åren på grund av dess starka igenkänningsfaktor, men vi ser en ljusare framtid relativt sett för vissa andra
kryptovalutor. Orsaken är bitcoins låga transaktionshastighet och negativa miljöpåverkan.
Vi bedömer att bitcoin är mer utav ett digitalt guld än en framtida utmanare till USD som betalningsmedel. Det beror
huvudsakligen på det låga antal transaktioner per sekund som kan utföras med bitcoin. Nedanstående illustration
visar antal transaktioner per sekund som kan genomföras i olika system. Som ses är det en stor skillnad mellan Visa
(24 000) och bitcoin (7). Det finns en förgrening som heter bitcoin cash, men även den kryptovalutan är långt efter
Visa i kapacitet för transaktioner. Det finns dock kryptovalutor med högre transaktionshastighet, vilket vi kommer
återkomma till.

Den huvudsakliga anledningen till bitcoins låga transaktionshastighet är valutans verifikationssystem. Stora mängder
datorkraft används för att verifiera transaktionerna, eftersom det ökar säkerheten. Men det innebär också att ett
högre antal transaktioner blir problematiskt eftersom mer datorkraft behövs ju fler transaktioner som genomförs.
Avgifterna för att genomföra en transaktion har i extremfall, på grund av brist på datorkraft i systemet, stigit till
så mycket som över USD 30 per transaktion.
Ytterligare ett problem är att det finns stordriftsfördelar i att verifiera bitcointransaktioner (att mina), vilket leder
till en centralisering av systemet. Det krävs mycket energi för att kyla ner datorerna som används, och elpriset är
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en viktig faktor för lönsamhet i mining. Därför har stora datacenter byggts på svala platser med billig el, vilket en
vanlig privatperson knappast kan konkurrera med.
Stordriftsfördelarna har lett till en centralisering av miningen. Illustrationen nedan visar hur centraliserat systemet
faktiskt har blivit. Allt fler har valt att gå samman i så kallade "mining pools" eftersom det skapar mer jämna
intäktsströmmar från mining. I och med att bedrägerier kan genomföras vid mer än 50 % datorkraft kan världens
tre största mining pools i teorin gå samman och attackera bitcoinsystemet. Det finns dock flera olika aktörer inom
varje mining pool, vilket gör sannolikheten för detta väldigt låg.

Mining pools innebär att datorer går samman i ett nätverk för att verifiera transaktioner. Mining
pools i kombination med stordriftsfördelar leder till en centralisering av bitcoinsystemet

En av de största fördelarna med bitcoin är first-mover advantage – bitcoin var den första kryptovalutan att slå igenom
på bred front – vilket har lett till att bitcoin idag är den vanligaste och kändaste kryptovalutan. Tillit är centralt för
valutor och även om andra kryptovalutor har bättre teknik är det svårt att konkurrera med den tillit som byggts upp
globalt för bitcoin, genom dess igenkänningsfaktor. Vidare är systemet ett av de säkraste givet hur mycket resurser
som behövs för att attackera nätverket.
Vi bedömer därför att bitcoin har en plats i framtiden, men snarare som ett digitalt guld än ett betalningsmedel
för allmänheten. Det finns förgreningar av bitcoin som exempelvis bitcoin cash, som har en snabbare
transaktionshastighet. Men även bitcoin cash trumfas i vår mening som framtida betalningsmedel av världens näst
största kryptovaluta: ethereum.
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Ethereum
Ethereum bedömer vi har bättre förutsättningar som betalningsmedel än bitcoin. Även ethereum har ett betydande
market cap och är exempelvis större än alla börsnoterade bolag i Sverige tillsammans. Ethereum har funnits i 6 år
och håller på att uppdateras till "ethereum 2.0", vilket kommer att innebära en radikal förändring av valutans natur.
En av de största skillnaderna är att istället för att mängden datorkraft bestämmer sannolikheten att få verifiera ett
block, kommer mängden insatt ethereum-kapital att vara det avgörande. Konceptet kallas "proof of stake".

I "proof of stake" bestäms vem som validerar transaktioner utifrån hur mycket pengar man har
deponerat eller "lånat ut" till nätverket. Valet är slumpmässigt, men med mer insatt kapital ökar
sannolikheten att bli vald

Ethereum 2.0 innebär ett antal skillnader:
• Transaktioner kommer att kunna genomföras betydligt snabbare eftersom avsevärt mindre datorkraft
behövs. Målet är att kunna genomföra ca 100 000 transaktioner per sekund, jämfört med endast 7 för bitcoin.
Det innebär, i vår mening, att ethereum 2.0 har potential att bli ett fullt fungerande betalningsmedel.
• Inga stordriftsfördelar i mining, till skillnad från bitcoin, vilket bevarar decentraliseringen. Fördelen med
billig tillgång till el och stora serverhallar minskar radikalt. Att över 50 % ska attackera nätverket blir därför
mindre sannolikt. Dessutom finns inbyggda mekanismer som ytterligare minskar risken för attacker.
Bortser man från en majoritetsattack hävdar dock exempelvis forskningsuppsatsen "Ouroboros: A Provably Secure
Proof-of-Stake Blockchain Protocol" att proof of stake är mer osäkert än proof of work, då det krävs mindre datorkraft
för verifikationer. Vi ser det som rimligt att proof of work är något mer osäkert än proof of stake. Att hacka systemet
är dock fortfarande svårt.

DeFi – Decentralized Finance
Ethereum är mer än bara en valuta, det är en plattform där decentraliserade applikationer kan utvecklas, som sedan
använder kryptovalutor som betalningsmedel. DeFi (Decentralized Finance) är ett ekonomiskt system som är baserat
på kryptovalutor och blockchainteknologi. Genom exempelvis ethereums plattform kan olika finansiella tjänster
programmeras och utvecklas. Tjänsterna nyttjar sedan blockchainteknologin som ger säkerhet och transparens då
allt finns tillgängligt i offentliga dokument som samtidigt kan erbjuda anonymitet.
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Den stora fördelen med DeFi är att systemet tar bort behovet av tillit. Normalt behövs en central organisation likt
en bank för att skapa tillit till transaktioner. Majoriteten litar tillräckligt på banker för att förvara sina pengar hos
dem och låta dem utföra stora transaktioner likt husköp. Men så länge användaren litar på blockchainteknologin
finns inget behov av några mellanhänder i form av banker. Det behövs alltså ingen tillit till människor. Tilliten finns
i att all information lagras offentligt och att transaktionerna måste verifieras av nätverket. Denna aspekt kan inte
erbjudas av teknologin bakom dagens finansiella system. Det decentraliserade nätverket som blockchainteknologin
erbjuder möjliggör därför många nya applikationsområden.
Ett potentiellt applikationsområde för DeFi är utlåning mellan privatpersoner. Genom blockchainteknologin och
smarta kontrakt kan privatpersoner låna ut till andra privatpersoner utan inblandning av banker. Ett smart kontrakt
har automatiska funktioner som aktiveras vid fullföljandet. En låntagare kan exempelvis deponera en kryptovaluta
som säkerhet i ett smart kontrakt för att låna av någon annan i nätverket. Om lånet inte återbetalas i tid kommer
pengarna som deponerats i det smarta kontraktet automatiskt att skickas över till långivaren. Detta är bara ett
exempel bland många olika lösningar.

Pengar kan deponeras i smarta kontrakt för att agera som säkerhet vid lån. Smarta kontrakt är
en del av ethereums teknik och erbjuder inprogrammerade funktioner som exempelvis att pengar
automatiskt skickas tillbaka till långivaren om kontraktet bryts

Utlåning kan även ske i större skala genom att flera privatpersoner tillsammans sätter in pengar i en pool som andra
sedan kan låna ifrån. Det möjliggör en större flexibilitet vid utlåning och kan kollektivisera eventuella kreditförluster.
Vidare kommer det bli relativt enkelt att bygga komplicerade finansiella lösningar genom att addera nya kriterier
eller funktioner i det smarta kontraktet. Finns det förprogrammerade funktioner likt optioner och lån, kan dessa
på olika sätt kombineras för att bygga nya, unika lösningar. I teorin kan därför komplicerade finansiella instrument
integreras bara genom att välja de funktioner som önskas. När behovet av tillit till människor är borta och allt är
automatiserat, kan man minska kostnader och effektivisera det finansiella systemet.
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M.h.a. DeFi kan komplicerade finansiella lösningar sättas samman
likt legobitar till skräddarsydda lösningar. Blockkedjan eliminerar
behovet av mellanhänder vilket öppnar för fler aktörer och ett
enklare genomförande

Stablecoins är kryptovalutor kopplade till värdet av exempelvis USD. Värdet på stablecoins utvecklas alltså likvärdigt
andra specifika värdeslag. Stablecoins utgör en viktig bas i DeFi eftersom kryptovalutornas höga volatilitet skapar
problem för exempelvis lån och andra finansiella tjänster.

Stablecoins värde följer specifika valutors värde

Även om DeFi-tekniken är intressant och bör kunna användas i stor skala i framtiden finns det stora risker och
problem med modellen. Att låna ut pengar utan att veta kreditvärdigheten är en av flera betydande risker i dagsläget.
En annan risk är att det inte finns någon bank att kontakta om något blir fel eller ett bedrägeri begås.
DeFi gör det dock betydligt enklare att tillhandahålla finansiella tjänster i flera utvecklingsländer där det finansiella
systemet inte är särdeles utvecklat. En privatperson i Stockholm skulle enkelt kunna låna ut pengar till exempelvis
en bonde i Kenya. Allt som behövs är att båda har tillgång till en dator med internet och använder ethereums
nätverk. Att transaktionerna blir korrekta garanteras som tidigare nämnts av det globala decentraliserade nätverket
av datorer bakom ethereum, och inga internationella transaktionsavgifter eller överföringar mellan olika banker
behövs. Lösningarna är standardiserade men kan också byggas ihop för att möta individuella behov. Ett annat
applikationsområde för tekniken är exempelvis försäkringar.
Vi ser flera hinder för DeFi, inte minst legala. Utan en centraliserad mellanhand likt en bank blir det svårare att
kontrollera för pengatvätt. Dagens intensiva fokus på att förhindra penningtvätt torde innebära en utmaning för
DeFi. Men vi bedömer tekniken som väldigt intressant och utesluter inte att den kan bli betydande i framtiden,
speciellt för utvecklingsländer. Att reducera mellanhänder kapar kostnader och kan effektivisera det ekonomiska
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systemet. Vi ser därför på sikt ett hot mot exempelvis banker i deras nuvarande form. Vi bedömer dock att ett
eventuellt storskaligt genomslag för DeFi ligger flera år bort.
Sammantaget bedömer vi att ethereum har många intressanta möjliga applikationsområden och betydligt större
möjligheter att bli ett betalningsmedel för allmänheten än bitcoin. Nedanstående bolag har alla någon form av
samarbete med ethereum, vilket indikerar valutans betydande position idag, både i kryptovärlden och samhället i
stort.

Avslutningsvis ska tilläggas att kryptovalutor är under ständig utveckling och att många olika tekniker används för
att genomföra transaktioner. Vissa kryptovalutor som ej är dominerande idag kan komma att vara det om några år.
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Marknadsanalys kryptovalutor
Ett genombrottsår
Det senaste året har varit ett genombrottsår för kryptovalutor. Valutor behöver förtroende för att fungera som
betalningsmedel. Några av de viktigaste händelserna som har ökat förtroendet för kryptovalutor senaste året är:
• Flera miljardärkändisar likt Elon Musk och Mark Cuban har talat om kryptovalutor i positiva ordalag och
har gjort betydande investeringar. Det har även flera framgångsrika och relativt kända affärsmän från Silicon
Valley gjort.
• Stora noterade bolag, utan någon affärsverksamhet med koppling till kryptovalutor, likt Tesla och Micro
Strategy, har köpt bitcoin för flera miljarder kronor.
• Centralbanker har skapat stora mängder nya pengar. Exempelvis har över 20 % av alla USD som någonsin
skapats tillkommit under 2020. Det har inneburit en rädsla för inflation och ett minskat förtroende för
fiatvalutor i relation till kryptovalutor. Exempelvis har bitcoin en maximal ökning av penningmängden om
1,8 % årligen och har därför inte någon inflationsrisk.
• El Salvador har erkänt bitcoin som ett officiellt betalningsmedel i landet.
• Tilliten till regeringar och centrala institutioner har minskat i stora delar av världen under covid-19pandemin. Trots att Sverige inte har haft lika omfattande demonstrationer mot nedstängningar som andra
länder, har exempelvis förtroendet för den svenska regeringen och MSB sjunkit med 30–50 % sedan pandemin
startade. När förtroendet för stater minskar ökar det vanligtvis, relativt sett, för kryptovalutor eftersom de
är decentraliserade.
• Visa, Mastercard och Paypal har börjat acceptera kryptovalutor.

Tesla, världens idag högst värderade bilmärke, har köpt bitcoin
för över en miljard USD

Det senaste årets händelser bedömer vi har fungerat som en katalysator för att kryptovalutor accepteras. Förtroendet
för regeringar kan komma att öka igen efter pandemin och injektioner av pengar i marknaden kommer troligen
minska inom en snar framtid. Men oavsett detta har det senaste året varit ett genombrottsår för kryptovalutor som
vi bedömer kommer ha långtgående konsekvenser för framtiden.
Vidare är kryptotrenden en långtgående trend, och även om kryptovalutors pris är volatilt sker en stadig ökning av
antalet digitala plånböcker som innehåller kryptovalutor, vilket illustreras i grafen nedan.
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Utveckling av antal digitala plånböcker globalt åren 2016–2020

Fördelar och nackdelar med kryptovalutor
En viktig fråga för Quickbits B2C-lösning är om kryptovalutor kommer att börja användas som transaktionsmedel i
stor skala. Vi har identifierat ett antal för- och nackdelar gällande kryptovalutor som transaktionsmedel. Fördelarna
är följande:
• Den förmodligen största fördelen är att all information är offentlig och inte går att ändra i efterhand, vilket
tar bort behovet av tillit. Smarta kontrakt låter koden i kontraktet avgöra utfallet och det går inte att ändra
kontraktet utan den andres tillåtelse.
• Det blir väsentligt enklare att genomföra utlandstransaktioner. För det första är kryptovalutor globala vilket
såklart eliminerar behovet av att växla. För det andra går det snabbare och adderar inga extra kostnader
vilket utlandstransaktioner i fiatvalutor kan göra.
• Inflationen är begränsad, speciellt i bitcoin. Bitcoin har ett maximalt antal digitala mynt som kommer att
tillverkas. Det har inte fiatvalutor och det åskådliggjordes inte minst under 2020. Det stora skapandet av
nya pengar leder till tillgångsinflation för exempelvis fastigheter nominerade i fiatvalutor, samt kan även
komma att leda till ett ökande KPI (konsumentprisinflation). Extrema exempel såsom Venezuela accentuerar
hur illa det kan gå.
• Man har total kontroll över sina pengar. De förvaras inte hos någon bank som kan frysa ett konto eller låta
en stat ta kontroll över det.
• Minskar USA:s makt. Är särskilt attraktivt för länder som Ryssland och Kina. Idag bygger det internationella
valutasystemet på USD vilket gör att USA får stor makt över andra nationer. Kina och Ryssland har redan
kommunicerat sin önskan att byta ut detta system och kryptovalutor kan vara lösningen.
• Utöver att växlingsplatser för kryptovalutor kan hackas så är kryptovalutor säkra. Exempelvis lagras
informationen på datorer över hela världen, snarare än på centrala servrar. Vidare finns all information lagrad
offentligt vilket ger en hög transparens.
• Kan bli ett mer lättåtkomligt globalt finansiellt system för utvecklingsländer. Genom DeFi kan det i framtiden
räcka med en internetuppkoppling för att kunna nyttja globala finansiella lösningar.
Följande är nackdelarna vi har identifierat:
• Penningtvätt. Kryptovalutors decentraliserade system innebär att systemet av vissa uppfattas möjliggöra
penningtvätt. Men i och med att systemet är offentligt kan transaktioner spåras och i den aspekten är
kryptovalutor ej lämpligt för penningtvätt.
• Malta blev nyligen grålistat av den ekonomiska organisationen FATF, vilket innebär att organisationen
ser förhöjda risker gällande penningtvätt på Malta. Som konsekvens har Maltas finansminister föreslagit
restriktioner för landets omfattande kryptoindustri. Huruvida finansministerns slutsatser är korrekta låter
vi vara osagt, men givet de stora resurser som sätts in mot penningtvätt globalt i nuläget ser vi en framtida
regulatorisk risk för kryptovalutor. Handelsplatser som använder verifiering löper dock betydligt lägre risk
för penningtvätt då identifiering av kunden sker automatiskt. Sammantaget är ytterligare regleringar för DeFi
att betrakta som sannolika.
• Höga transaktionsavgifter. Validering av transaktioner kostar resurser och den kostnaden leder till högre
transaktionsavgifter för vissa kryptovalutor.
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• Glöms lösenordet/nyckeln för exempelvis bitcoin bort kan det innebära att den virtuella plånboken går
förlorad. För fiatvalutor går det så småningom att få tillgång till pengarna genom identifiering hos banken.
Det går också på flertalet kryptobörser, men det uppskattas att ca 20 % av världens alla bitcoin finns på
konton ingen kan nå. Det motsvarar ungefär Apples market cap. Vi antar att borttappade nycklar kommer
bli ett mindre problem framöver i och med teknikutvecklingen, som bör leda till förbättrade möjligheter
till förvaring av nycklar.
• Själva kryptovalutan är svår att hacka, men handelsplatsen där den växlas kan hackas. Ca 1 miljon bitcoin,
motsvarande ca 5 % av alla bitcoin, har hittills stulits genom hackerattacker mot exempelvis handelsplatser.
• Energislukande och miljöskadlig verksamhet. Bitcoins sätt att hantera transaktioner är mycket
energikrävande. Trots att bara en bråkdel av världens totala antal transaktioner sker genom bitcoin förbrukar
systemet lika mycket el som hela Nederländerna. Om bitcoin i teorin skulle använda all grön el i Stockholm
skulle resten av staden fortfarande behöva använda den smutsiga elen som finns kvar. Väl i elnäten är det
samma el oavsett var den kommer ifrån. Så länge miners inte bygger upp nya energikällor är det sålunda ofta
en miljöförstörande elförbrukning även om den är stämplad som grön. Slutligen leder proof of work även
till ett stort antal förbrukade datorer.
• Volatilitet. År 2017–2019 förlorade exempelvis bitcoin över 80 % av sitt värde gentemot USD. Ethereum
tappade över 90 % under motsvarande period.
• Flera användare av kryptovalutor väljer att kringgå skattebetalningar då själva betalningarna kan vara
anonyma.
• Används i kriminella syften. Det finns visserligen rapporter om att endast 2 % av kryptotransaktioner används
i kriminella syften. Kritiker hävdar dock att datan bygger på inkludering av falska transaktioner och att den
riktiga siffran är betydligt högre, vilket vi bedömer är sannolikt.
Sammantaget bedömer vi att kryptovalutor är här för att stanna och kommer att växa i inflytande framöver.
Smarta kontrakt och decentraliserade finansiella lösningar tror vi kommer bli betydande i framtiden. Även om
dessa lösningar redan börjat lanseras tror vi att det kommer dröja många år innan applikationerna är tillräckligt
användarvänliga och säkra för att gemene man ska använda dem. Användarvänlighet är essentiellt för att nya
applikationer ska få genomslagskraft, och idag är dessa lösningar för komplicerade. Möjligheterna för kryptovalutor
är många men problemen likaså. Vi bedömer det som osannolikt att kryptovalutor kommer förbjudas men väldigt
troligt att de kommer att regleras ytterligare.
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Verksamheten
Quickbit har följande två verksamhetsben:
• Quickbit Affiliate B2B: Innebär att företags slutkonsumenter slussas till Quickbit för ett kryptoköp som de
kan använda som betalning för tjänster. Quickbit säljer krypto till kunden som sedan kan välja kryptovalutan
som betalning för varor eller tjänster.
• B2C: Här ingår exempelvis en konsumentapp med möjlighet till valutaväxling samt betalkort från Visa.
Idag består Quickbits verksamhet uteslutande av affiliation inom igaming. Vi räknar dock med stark tillväxt inom
B2C-verksamheten redan i år. Lansering av B2C-lösningen är planerad till början av sommaren.
Affiliate
Nedan ses ett flödesschema över Quickbits affiliateverksamhet. En privatperson betalar med sitt vanliga betalkort.
Quickbit genomför då en växling av betalningen till krypto som kunden erhåller. Kunden betalar med krypto till
företaget som sedan växlar tillbaka till fiatvaluta med hjälp av Quickbit. Bolaget kan alltså erhålla fiatvaluta och
kunden betalar med fiatvaluta, men det sker en växling däremellan så att själva inflödet till bolaget sker i kryptovaluta.
Transaktionsflöde affiliateprodukten

Vi har identifierat tre primära anledningar till att företag använder denna lösning från Quickbit. För det första innebär
lösningen att butiker erhåller betalningen snabbare. Tiden mellan det att betalningen görs av kund och erhålls av
säljaren är tiden det tar för utgivande och inlösande bank att genomföra transaktionen.
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Flödesschema kortbetalningar

En kortbetalning genomförs genom att kundens bank skickar betalningen som sedan processas av
den inlösande banken innan butiken erhåller betalningen

Normalt tar detta upp till 3 dagar, men kan dröja så länge som en vecka. Vid betalning med kryptovalutor erhålls
dock pengarna ofta efter endast ca 20–30 minuter. Den korta inlösentiden förbättrar bolagens likviditet. Vidare är
det ingen skillnad mellan helg och vardagar för tiden det tar att erhålla kryptobetalningar.
Den andra anledningen är att chargebacks mitigeras. Butiken eller e-handlaren betalar en avgift för att erhålla
kortbetalningar. Denna avgift varierar mycket beroende på andelen chargebacks. Chargebacks innebär att en del
kunder försöker häva köpet vid kortbetalningar och få en återbetalning. Kunden kan då exempelvis hävda att någon
har hackat kortet online och genomfört betalningen eller att någon har stulit det fysiska kortet och genomfört
betalningen. Chargebacks är ett större problem för vissa företag än vad många tror.
Chargebacks blir kostsamt genom återbetalningar, utredningar, administration och liknande. Enligt exempelvis
Juniper Research kostar varje dollar som leder till en chargeback USD 2,4 på grund av alla kringkostnader. Vi
antar dock att denna siffra är betydligt högre för bolag med fysiska produkter eftersom paketering och frakt av
produkter kostar mycket. Bolag inom onlinecasino, som är Quickbits enda kunder idag, bör således ha en något
lägre grundkostnad än butiker med fysiska varor. Kostnaden påverkas även av hur hög andelen chargebacks av totala
betalningar är för ett bolag.
För att pressa företagen att förhindra chargebacks har Visa och Mastercard mycket hårda regler och gränser för hur
stor andel av betalningarna som får vara chargebacks utan att åtgärder måste vidtas. För Visa och Mastercard är
gränsen så låg som 0,9–1,0 %.
Om ett bolag har kunder som gör chargebacks över 0,9–1,0 % kan bolaget stämplas som "high risk" av Visa och
Mastercard. Då krävs exempelvis att bolaget rapporterar in vilka åtgärder de genomför för att hålla nere chargebacks
varje månad. Månadskostnaden för de obligatoriska rapporterna är USD 50–300 och betalas till betalnätverken. Vid
utebliven rapport kan bolaget debiteras upp till USD 1000 per dag. Är problemen för stora kan bolagets inlösenbank
till och med säga upp betalningsavtalet.
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Visa och Mastercard har omfattande bestraffningar för företag
med hög andel chargebacks

Incitamentet att hålla nere antalet chargebacks, utöver den direkta kostnaden, är således stort. Estimaten för hur
mycket chargebacks kostar den globala onlinehandeln varierar. De flesta estimat innebär att kostnaden är ca 1,5
% av all handel. Det finns en stor variation mellan branscher och online gambling verkar ha en väldigt hög andel
chargebacks. Vi har dock inte funnit några detaljerade estimat för denna siffra.
Nedan har vi sammanställt de kostnader som vi uppskattar att ett igamingbolag betalar för att använda Quickbits
affiliateprodukt. Många av Quickbits transaktioner sker i kryptovalutan litecoin vilket innebär en låg spread och
transaktionsavgift. Som framgår av tabellen överstiger kostnaderna vida den globala kostnaden för chargebacks (1,5
%). Vi bedömer det således inte som särdeles troligt att affiliatelösningen kommer få ett stort genomslag utanför de
branscher som drabbas hårt av chargebacks.
Kostnad för företag att använda Affiliate-produkten

Historiskt har transaktionsavgiften för bitcoin varit ca USD 1 men i takt med bitcoins ökade popularitet har fler
transaktioner gjorts, vilket driver upp avgifterna. Denna avgift hamnar hos bolaget som använder Quickbits tjänster.
Quickbit har dock ett lager av bitcoins och behöver därför inte genomföra alla transaktioner ute på blockkedjan,
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och man betalar därmed inte nödvändigtvis avgiften för alla transaktioner. Transaktionsavgiften är således lägre än
i grafen. Exakt hur mycket lägre vet vi inte, men vi räknar med ca en tiondel.
Transaktionsavgift USD

Vi antar även, som tidigare nämnts, att Quickbit huvudsakligen använder kryptovalutan litecoin för sina
kryptotransaktioner. Avgifterna för litecoin är väsentligt lägre, så låga som runt USD 0,02 per transaktion i nuläget.
En så pass låg summa bör vara nästintill obetydlig för Quickbits kunder.

Den tredje anledningen till att använda Quickbits affiliatelösning antar vi är att underlätta för betalningar på
oreglerade marknader inom betting. På dessa marknader kan det vara problematiskt att betala med vanliga
korttransaktioner medan det är lättare med kryptobetalningar. Att underlätta för kunderna att betala bör givetvis
generera en stor betalningsvilja hos bolagen. Detta bedömer vi kan vara det huvudsakliga skälet att använda sig av
Quickbits affiliatelösning.

B2C
Quickbit har idag inga intäkter inom B2C-segmentet men har stora ambitioner för framtida tillväxt. Quickbits app
befinner sig just nu i ett betastadium och förväntas lanseras inom en snar framtid. Quickbit kommer även att lansera
ett betalkort med Visa som innebär att kunden kan förvara krypto hos Quickbit och betala med sitt kort där vanliga
Visa-kort accepteras.
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Quickbits app

Genom appen kan kunden köpa, skicka, ta emot och förvara kryptovalutor. 10 000 personer har anmält intresse för
appen på Quickbits hemsida, redan innan den lanserats, vilket vi tycker är mycket imponerande.
Vidare når Quickbit synergier mellan sin merchantverksamhet och B2C. Genom affiliateverksamheten har Quickbit
en omfattande lista på personer som varit med i en kryptobetalning och därmed kan vara intresserade av Quickbits
app. Vi bedömer sålunda att Quickbit troligen kan uppnå god ROI på sina investeringar inom marknadsföring mot
denna grupp.
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Quickbit B2C ekosystem

Quickbits intjäning i appen kommer att komma från transaktionsavgifter. Prisbilden är ännu okänd men vi bedömer
att den kommer likna konkurrenternas. Vi har exempelvis jämfört med företaget Coinbases avgifter för B2Cprodukter för att estimera vad Quickbits intäkter inom denna vertikal kan bli. Avgiftsstrukturen för Coinbase är
relativt komplicerad, men uppgår sammanlagt till ca 3 % för transaktioner. Det finns dock aktörer som debiterar
betydligt högre avgifter – börsnoterade Goobits avgift är exempelvis 5–9 % för transaktioner. Vi bedömer att Quickbit
initialt kommer att debitera ca 3 % då vi räknar med en marginalpress för Goobit framöver. Kryptovalutor är ett
globalt betalningsmedel och att ta 5–9 % när andra stora aktörer erhåller 3 % tror vi inte är hållbart över tid.
3 % avgift är något lägre än för affiliateverksamheten. Vi ser dock inga problem med den lägre marginalen
kopplat till Quickbits lönsamhet då de rörliga kostnaderna, i och med att tjänsterna bygger på mjukvara, är låga.
Omsättningshastigheten blir därför viktigare än bruttomarginalen för lönsamheten. Som teoretiskt exempel, blir
lönsamheten betydligt bättre med 50 transaktioner och 10 % marginal, än 10 transaktioner och 90 % marginal, allt
annat lika.
Tanken med Quickbits app är att den ska fungera som ett ekosystem för finansiella lösningar inom krypto framöver.
På längre sikt är Quickbits mål att lösningar inom DeFi ska kunna integreras i appen. Vi ser DeFi som ett spännande
område och är positiva till att Quickbits ekosystem möjliggör utveckling inom segmentet.
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Konkurrens
Konkurrenssituationen för finansiella tjänster med kryptovalutor skiljer sig mycket från den ordinarie marknaden
som handhar fiatvalutor. På den vanliga finansiella tjänstemarknaden konkurrerar bolagen i högre grad med lokala
aktörer. Swedbank konkurrerar exempelvis med Handelsbanken om bolån, men inte med Bank of America.
Krypto är däremot decentraliserat och betalningar görs enkelt över nationssgränser. Möjligheten att i Sverige
använda exempelvis en finansiell tjänst i USA inom krypto är således lättare än för fiat. Den globala närvaron skapar
möjligheter för Quickbit, men också ökad konkurrens.
En av de större aktörerna vi ser som konkurrent är därför amerikanska Coinbase. Bolaget noterades nyligen på
amerikanska börsen och har ett bolagsvärde på ca 400 mdkr, vilket ungefär motsvarar de nivåer som Sveriges största
företag värderas till.
Vidare ser vi tydliga stordriftsfördelar med den verksamhet Quickbit bedriver. Oberoende av storleken på intäkterna
behöver bolagen finansiera exempelvis compliance och utveckling av mjukvaran. Att det är mjukvara som används
i verksamheten innebär att marginalkostnaden, för ytterligare intäkter, är mycket låg. Sannolikheten att ett fåtal
aktörer blir dominerande likt exempelvis Google och Facebook ökar därför. Men vi bedömer att en lokal närvaro trots
allt har sina fördelar på grund av exempelvis språkbarriärer och lokala compliancefrågor. Vidare kan användaren
såklart använda svenska i appen och/eller på hemsidan.
Lokala konkurrenter är exempelvis Safello (äger handelsplatsen safello.com) och bolaget Goobit (handelsplatsen
bt.cx). Safello och Goobit är mer renodlade handelsplatser för växling av kryptovaluta medan Quickbit är på väg
att utveckla ett ekosystem för kryptobetalningar. Vidare tillhandahåller inte Safello och Goobit Quickbits lösningar
inom B2B mot igaming. Gällande antalet applikationsområden ser vi därför att Quickbit har en fördel. Vi bedömer att
det kommer att uppstå en marginalpress inom Goobits och Safellos lösningar och är därför positiva till att Quickbit
är mer diversifierade.

Slutligen bedömer vi att det är relativt lätt för en privatperson att byta handelsplats för sina kryptotransaktioner.
Detta minskar vallgravarna runt affärsverksamheten. Vi bedömer dock att exempelvis betalkortet som Quickbit
lanserar har något större inlåsningseffekter då det är mer ansträngande att införskaffa ett nytt betalkort än att byta
hemsida.
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Finansiellt
Quickbits omstöpning av verksamheten det senaste året har haft en stor finansiell påverkan. Bolaget har haft en
"rullande reserv" av rörelsekapital som nu är på väg att fasas ut. Den rullande reserven innebär att Quickbit har
deponerat en stor mängd kassa, som säkerhet, till inlösenbanker för de betalningar som genomförts till bolag inom
igaming. Det gjorde verksamheten mycket kapitalkrävande och svår att skala. Den rullande reserven håller nu på
att fasas ut och omvandlas till kassaflöde, vilket kan ses i grafen nedan. Vi är positiva till transformationen som
bolaget nu genomför.

Quickbit rullande reserv, mkr

Den rullande reserven har medfört att Quickbit uppvisat ett positivt resultat de senaste åren, men betydligt sämre
kassaflöde. Som ses av tabellen nedan var förhållandet omvänt jan–mars i år och kassaflödet var istället betydligt
högre än resultatet. Vi räknar med att denna trend kommer fortgå tills den rullande reserven är nedarbetad. Huruvida
hela den rullande reserven kommer omvandlas till kassaflöde är oklart, men både vi och bolaget räknar med det.

Quickbit kassaflöde och resultat före finansiella
poster, mkr

Nettokassa
Quickbit har idag en stark kassaposition. Utöver att bolaget är kassaflödespositivt uppgår nettokassan idag till 117
mkr. Det motsvarar drygt 10 % av bolagets marknadsvärde. Vi bedömer att Quickbit har mycket goda möjligheter
att skala upp sin verksamhet, utveckla appen och öka kostnaderna, utan att resa mer kapital.
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Estimat
För Quickbit estimerar vi följande:
•
•
•
•
•
•

Bruttomarginal för affiliatesegmentet långsiktigt om 3 %; 4 % resten av 2021
Bruttomarginal för B2C-segmentet långsiktigt om 1,5 %; 3 % resten av 2021
Försäljning för affiliatiesegmentet 5 320 mkr år 2026
Försäljning för B2C-segmentet 2 176 mkr år 2026
CAC (customer acquisition cost) för B2C om 500 kr på sikt
B2C transaktionsvolym ca 500 kr initialt per person och kvartal, stiger till 2 500 kr år 2025

Finansiella estimat Quickbit

Intäkt per kund
Vi räknar med att Quickbits transaktionsvolym per användare och kvartal kommer att uppgå till 500 kr initialt och
öka till 2500 kr år 2025. Coinbase är den största handelsplatsen för kryptovalutor globalt och på deras plattform
handlar i snitt varje retailanvändare för ca 5 500 kr varje kvartal. Inkluderat institutionella investerare uppgår
transaktionsvolymen till det 10 gånger högre beloppet 55 000 kr. Vi räknar dock inte med att institutionella
investerare kommer använda Quickbit, utan istället, exempelvis, Coinbase, som är en äldre och mer väletablerad
plattform med en längre historik av att säkert förvara kunders pengar.
Coinbase har fler funktioner än Quickbit kommer att ha inledningsvis och vi räknar därför med att Quickbits
transaktionsvolym per användare kommer att vara betydligt lägre, ca 500 kr per kvartal till en början.
Uppmärksamheten kring kryptovalutor leder, idag, till ökade transaktionsvolymer per användare. Tabellen nedan
över transaktionsvolymen för Coinbases retailinvesterare indikerar även att transaktionsvolymen är onormalt hög
för tillfället. I Q4 var transaktionsvolymen mer än dubbelt så hög som genomsnittet sedan 2018.
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Transaktionsvolym Coinbase

Vi antar därför att när intresset normaliseras kommer det ha en nedåtpressande effekt på transaktionsvolymerna
för Quickbit. Å andra sidan räknar vi med att Quickbit kommer att introducera fler funktioner, som exempelvis
betalkortet och tjänster inom DeFi. Därmed estimerar vi att transaktionsvolymen sammantaget successivt ökar för
Quickbit till ca 2 500 kr per användare och kvartal runt år 2025.
Vi bedömer dock inte att vanliga korttransaktioner med krypto kommer att slå igenom hos gemene man i närtid. En
sådan utveckling skulle vara positiv för Quickbit utifrån det scenario vi prognosticerar. Att betala med kryptovalutor
kommer att innebära extra avgifter som vi inte tror att en vanlig kund är beredd att betala. Vid valet mellan att köpa
något i en affär för 100 kr med vanligt kort eller 103 kr med krypto, tror vi att de flesta kommer välja betalning med
vanligt kort. Vi bedömer dock att så kallade kryptoevangelister, som inte litar på dagens finansiella system, kommer
vara beredda att betala den avgiften.
För affiliate prognosticerar vi att intäkterna per B2B-användare fram till hösten 2021 kommer vara på samma nivå
som de första tre månaderna 2021, d.v.s. ca 18 mkr. Osäkerheten är dock relativt stor då intäkten per merchant
beror till väldigt stor del på vilka stora aktörer som använder Quickbits tjänster. Det illustreras av att intäkterna per
merchant årets tre sista månader 2020 endast var ca 5 mkr, medan de under de tre följande månaderna var 18 mkr.
De tyska och nederländska igamingmarknaderna står inför regleringar till hösten vilket kan komma att sänka
Quickbits intäkter på dessa marknader. Vi räknar därför med att intäkt per merchant kommer reduceras från dagens
18 mkr till 14 mkr från Q4 och framåt. Det leder till att vi estimerar ett något lägre EBIT för 2022 än för 2021.
Vidare räknar vi med att Quickbit kommer att addera fyra nya merchants per kvartal fram till 2023, och därefter
sker en successiv nedtrappning av tillväxten till år 2026, då vi räknar med ett stabilt antal om 95. Värt att notera är
dock att transaktionsvolymerna för affiliateprodukten inte är beroende av intresset för kryptovalutor, utan av hur
mycket som omsätts på casinokundernas hemsidor.
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Antal merchants i affilliatelösningen

Våra intäktsestimat för B2C respektive B2B illustreras i figuren nedan. Intäkterna från B2C har potential att bli
betydligt högre men vi bedömer att den globala konkurrensen håller nere tillväxten.

Omsättning affiliate och B2C, mkr

En betalningsplattform har skalfördelar och det är relativt troligt att ett fåtal större aktörer kommer att dominera
marknaden. I synnerhet då det handlar om att garantera säkerheten för människors pengar bedömer vi det som
troligt att större aktörer har goda förutsättningar att fortsätta växa sin marknadsandel. Stark varumärkeskännedom
kommer att bidra till konsumenters känsla av trygghet.
Kostnader
Quickbit befinner sig i en expansiv fas och vi bedömer att personalkostnaderna kommer att öka betydligt framgent. Vi
estimerar att Quickbit kommer växa personalstyrkan inom exempelvis compliance, support och försäljning. Bolaget
hade drygt 10 jobbannonser ute i slutet av maj vilket styrker vår tes.
Vidare räknar vi med att kostnader tillkommer för att förvärva kunder (CAC) till B2C-segmentet. Det finns såklart
inga siffror för hur hög kostnaden är idag, men vi utgår i våra estimat från konkurrenten Coinbase.
Coinbase har hittills haft ca 90 % av sitt kundinflöde organiskt, vilket innebär att inflödet har skett utan riktad
marknadsföring. Coinbase är dock den ledande marknadsaktören och bör således, naturligt, attrahera nya kunder
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betydligt enklare än exempelvis Quickbit. Vi räknar med att Quickbit kommer att ha ett lågt organiskt inflöde. Istället
kommer Quickbit behöva använda marknadsföring för att attrahera kunder.
Coinbases kostnad för att attrahera nya kunder var i Q1'21 endast ca 80 kr per person netto. Denna siffra bedömer
vi kommer stiga för Coinbase när hela kryptomarknaden svalnar av från det intresse som råder idag. Detta i
kombination med Coinbases betydligt starkare varumärke innebär att vi räknar med att nettotillväxten av nya
användare för Quickbit istället kommer att kosta ca 500 kr per användare. Quickbit har dock redan 10 000
konsumenter som föranmält intresse för den kommande appen och vi räknar därför med att CAC kommer att vara
låg precis i början, men relativt snabbt stiga till nivåer om 500 kr per användare.
Övriga externa kostnader var hela 20 mkr för Quickbit jan–mars, men vi räknar med en betydlig minskning framöver.
Jan–mars ingick poster som vi räknar med är övergående, likt kostnad för konsulter, legal rådgivning och en
övergång till IFRS. Vidare ingick "acquirers margin", en omsättningsbaserad provision relaterad till inlösenbanker.
Den kommer framöver att redovisas som "inköp av varor" och bolaget räknar även med att den kommer kunna
minska över tid. Vi räknar därför med att övriga externa kostnader kommer att vara i spannet 5–10 mkr framöver.

Marginaler
Transaktionsplattformar likt Quickbits B2C-lösning har potential för mycket höga marginaler. Nordnet hade till
exempel 75 % rörelsemarginal i Q1'21 och Coinbase hade 55 %. Tjänsterna bygger på automatiserad mjukvara och
extra transaktioner kostar därför företagen väldigt lite. Uppnås en hög transaktionsvolym kan marginalerna bli
mycket höga.
Quickbit redovisar hela beloppet som kunden handlar för som "intäkt" och har därför en bruttomarginal på
endast några procent. Utgår vi istället från bruttoresultatet (d.v.s. vad Quickbit erhåller från varje transaktion) som
"omsättning" och dividerar med rörelseresultatet, erhåller vi en justerad rörelsemarginal som bättre återspeglar
större aktörers redovisning. Redan nu i Q1 var den justerade rörelsemarginalen 25 % och vi estimerar att den kommer
att öka betydligt under året då även B2C kommer börja bidra med intäkter. Vi räknar med nedanstående utveckling
för den alternativa EBIT-marginalen framöver. Att den sjunker efter 2024 beror på den lägre bruttomarginal vi
estimerar framöver.
EBIT-marginal

"Rapporterad EBIT-marginal" ovan är den vi antar kommer att rapporteras. "Alternativ
EBIT-marginal" är EBIT dividerat med bruttoresultatet

Idag är Quickbits bruttomarginal förhållandevis hög givet bolagets redovisningsmetod och uppgår till över 4 %.
Vi räknar med en bruttomarginal för B2C-segmentet, som kommer att introduceras under 2021, om ca 3 %.
Affiliatelösningen är mer unik och vi bedömer att det innebär mer arbete för kunder inom B2B att byta lösning än
vad det är inom B2C. Därför räknar vi med att affiliatelösningen kan erhålla en högre marginal.
Vi antar att transaktionsbolagen inom krypto står inför en prispress likt den för courtage inom aktiehandel. Vi
räknar dock inte med att prispressen rör sig till samma låga nivåer som för aktiehandel eftersom vi tror att Quickbit
kommer att erbjuda en del lösningar inom DeFi som bör ha högre marginaler. Vidare bedömer vi att kryptovalutor
kommer att kräva omfattande complianceinsatser framöver, vilket bör hålla uppe priserna. För affiliatelösningen
krävs ytterligare personalrekryteringar inom juridik för att tolka handlingsutrymmet på oreglerade marknader.
Slutligen är krypto en decentraliserad lösning. Det innebär att de handelsplatser som förvarar kryptovalutorna med
bevisad säkerhet bör kunna erhålla ett premium som kan agera som en vallgrav och hålla uppe priserna. Det är svårare
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att kontakta en central auktoritet vid problem. Även om det finns faktorer som motverkar prispressen estimerar vi
att bruttomarginalen på sikt rör sig ner mot 3 % för affiliateverksamheten och 1,5 % för B2C-segmentet.
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Värdering
Följande gäller för vår värdering av Quickbit:
• WACC 12 %.
• Motiverat värde 12–13 kr per aktie. Värderingen baseras på en DCF-analys.
• Vår DCF-modell har en prognosperiod fram till 2025, en stabiliseringsperiod fram till 2029 och därefter ett
terminal value.
WACC

DCF Quickbit

Vi använder en WACC om 12 % då vi ser förhöjd risk i Quickbits affärsverksamhet. Branschen är ny, konkurrensen
är hård och aktien är volatil. Nedan visas en känslighetsanalys över hur vår värdering hade påverkats av förändringar
i WACC samt vår eviga tillväxttakt i DCF-modellen. Som framgår av tabellen blir påverkan relativt stor eftersom en
stor del av värdet finns i vårt terminal value.
Känslighetsanalys WACC och evig tillväxttakt

Peervärdering
Många av Quickbits peerbolag är onoterade, men flera har som mål att börsnoteras senast nästa år, till exempel
Kraken och Etoro. Sverige har dock relativt många börsnoterade bolag inom krypto. Nedan följer en peervärdering.
Värt att notera är att Quickbit nyligen har ställt om sin affärsmodell, vilket gör historiska värderingsmultiplar mindre
relevanta. Goobit och Safello är svenska bolag som främst arbetar med växling av kryptovalutor, medan Coinbase
är en global spelare med ett ekosystem för kryptovalutor.
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Peervärdering Quickbit

Vår slutsats av peervärderingen är att Quickbit har en lägre värdering än sina svenska konkurrenter. Safello och
Goobit är verksamma inom B2C-segmentet, vilket indikerar att om Quickbit lyckas med sina konsumentprodukter är
en uppvärdering till högre multiplar inte omöjlig. Coinbases värdering är också högre men det anser vi är motiverat
då bolaget är den dominerande aktören på B2C-marknaden för kryptovalutor.
Nedan har vi även inkluderat miners inom kryptovaluta. Det finns relativt många noterade bolag inom kryptomining
och även om de inte är rena peers till Quickbit, så ger de en indikation om värderingen i sektorn.
Peervärdering miners

Vi har även genomfört en peervärdering jämfört med bolag inom fintech likt Paypal, som har börjat acceptera
kryptobetalningar, samt Mastercard och Square. Tabellen nedan åskådliggör hur höga värderingarna kan bli för
lyckade fintechbolag. Quickbit har i nuläget dock en lång väg att gå innan bolaget är i närheten av dessa globala
giganters verksamheter.
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Risker
Regleringar inom spelsektorn
Quickbit har idag uteslutande kunder inom igaming. Marknaden för igaming regleras kontinuerligt och detta kan
påverka Quickbits intäkter. Både Nederländerna och Tyskland står inför omregleringar i höst vilket vi antar kommer
att påverka Quickbits intäkter negativt.
Prispress inom kryptobetalningar
Liksom aktiehandel online har upplevt en stor prispress, kan priset för kryptobetalningar komma att sänkas. Idag är
courtaget för aktiehandel online endast ca 0,1 %, medan transaktionsavgiften för kryptovalutor uppgår till ca 3–9 %.
Vi förväntar oss en viss prispress, men att implementeringen av mer avancerade DeFi-lösningar kommer att mitigera
prispressen något.
Regleringar mot kryptobetalningar
En reglering likt den i Kina, som förbjuder fintechbolag att hantera kryptovalutor, skulle omintetgöra Quickbits
affärsmodell. Vi ser dock risken för detta som mycket låg. Däremot ser vi en mycket hög sannolikhet för ökade
regleringar i form av compliancekrav för kryptobetalningar. Detta bedömer vi kommer leda till ökade kostnader för
kryptobetalningar, men inte på något sätt hota Quickbits affärsmodell.
Globala konkurrenter
Bolag inom fintech för fiatvalutor upplever i högre grad en regional konkurrens, medan kryptobolagen konkurrerar
på global nivå. Kryptovalutor är uppbyggda så att nationsgränser inte är något problem och en överföring till utlandet
kostar lika mycket som en överföring inom landet. Kryptovalutor är globala. Vi ser därför en risk för att Quickbits
B2C-verksamhet kan komma att uppleva en hård global konkurrens från internationella jättar.
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Ägarbild
Huvudägaren i Quickbit, vad gäller såväl kapital som röster, är Mathias Jonsson van Huuksloot med 11,5 % av
kapital och röster. Som näst största ägare följer Avanza Pension med 8,6 % av kapital och röster. Front Ventures AB
representerar 7,6 % av kapital och röster. Fjärde största ägare är Intergiro Intl AB med 3 % av kapital såväl som röster.
Abelco Investment Group representerar 2,7 % av kapital och röster i bolaget. Totalt utgörs 79 % av aktiekapitalet
från investerare registrerade i Sverige, sett till både privatpersoner och juridiska personer.
Styrelse
Nuvarande styrelse i Quickbit består av 1+4 ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.
Mikael Karlsson, styrelseordförande
Invald i styrelsen 2021, styrelseordförande sedan 2021.Övriga styrelseuppdrag inkluderar ledamot i Spiltan Fonder
AB och Stavdal Invest AB.
Karin Burgaz, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2021, Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Carnegie Fonder AB och Swemas AB samt
styrelseledamot i Smartsign AB, Luwasa Greenstyling AB, Loxodonta AB, Nordic Cross Asset Management AB, CAAM
Fund Services AB, Selfcheck AB med flera.
Jan Frykhammar, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2021, Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande Aspia AB samt styrelseledamot i Nordic
Semiconductor AS, ITAB Shop Concept AB, OX2 AB, Telavox AB, Clavister Holding AB med flera.
Hammad Abuiseifan, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2021, Övriga uppdrag inkluderar styrelseledamot i Icon Management AB, Louqe AB, Cellmax
Consulting AB samt CellMax Tech AB.
Koncernledning
Quickbits koncernledning består av:
Serod Nasrat
VD. Anställd sedan 2018.
Simon Afeworki
Head of Finance. Anställd sedan 2019.
Minou Britmer
Head of Accounting. Anställd sedan 2019.
Ejub Bicic
Chief Product Officer, Interim Chief Technology Officer. Anställd sedan 2019.
Johan Björklund
Chief Compliance Officer. Anställd sedan 2020.
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ESG-analys
Quickbit har under de senaste åren lagt stort fokus på att arbeta proaktivt inom ESG genom att exempelvis inkludera
funktionen för regelefterlevnad i bolagets ledningsgrupp. Deras tjänster förenklar användningen av kryptovalutor i
vardagen, vilket ökar den finansiella inkluderingen och kan utmynna i samhällsvinster.
Environment
Att skapa och använda kryptovalutor kräver stora mängder energi. Däremot används främst hållbara energikällor
vid skapandet av och transaktioner med kryptovalutor. Sammantaget har dock kryptovalutor en negativ påverkan på
miljön. Den fjärde mest energieffektiva kryptovalutan stellar lumens, samt ethereum, lanseras inom kort på Quickbits
plattform vilket ger konsumenter möjligheten att välja bort mindre miljövänliga kryptovalutor.
Social
Kryptovalutor har möjlighet att bidra till finansiell inkludering eftersom strukturen är decentraliserad, räckvidden
är global och avgifterna låga. Quickbits tjänster ökar tillgängligheten till kryptovalutor vilket kan komma att leda
till en högre grad av finansiell inkludering. Vidare arbetar Quickbit för att vara en arbetsgivare som uppmuntrar
nytänkande och innovation samt uppmanar samtliga anställda att nå sin högsta potential.
Governance
Historiskt har kryptovalutor saknat lagstiftning då det inte finns någon koppling till vare sig staten
eller centralbanker. På senare tid har marknaden för kryptovalutor sett regleringar i form av EU:s femte
penningtvättsdirektiv, vilket medför att samtliga aktörer måste följa penningtvättslagen. Quickbit har tagit ett
strategiskt beslut att göra större investeringar inom regelefterlevnad, och funktionen för regelefterlevnad är en
permanent del av arbetet inom bolagets ledningsgrupp.
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Resultaträkning

Kassaflöde
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Balansräkning
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden
Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.
Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.
Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassificeringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken
Allmänt
Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas affärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn
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