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Framtida potential i portföljen 

Bolaget Invajo har under december 2021 genomfört ett 

omvänt förvärv av samtliga aktier i EPTI. Förvärvet 

innebar en namnändring från Invajo till EPTI och att 

den tidigare onoterade verksamheten nu är 

marknadsnoterad på Nasdaq First North. Invajos 

verksamhet drivs vidare och är ett helägt dotterbolag i 

den nya koncernen.  

Invajo har tidigare samarbetat med EPTI och på nära 

håll sett deras snabba tillväxttakt och goda track-

record. Vid analys av EPTI framkommer potentialen i 

koncernen och den möjlighet som det omvända 

förvärvet skapat. På börsen kommer det bli enklare för 

EPTI att attrahera nya investerare, genomföra 

kapitalanskaffningar samt behålla och rekrytera 

medarbetare med rätt kompetens.  

Sedan aktieöverlåtelseavtalet offentliggjordes har 

insiderköpen varit många. Totalt har åtta 

styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

förvärvat aktier till ett sammanlagt värde om cirka 6,2 

MSEK. Insiderköpens antal och storlek sänder ett 

positivt signalvärde att de har en stor tro på EPTI. 

 

 

Key stats  

Lista First North 

Ticker EPTI 

VD Arli Mujkic 

Aktiekurs 7,95 SEK 

Börsvärde 783 MSEK 

Substansvärde 900 MSEK 

Insiderägande 65 % 

Antal aktier 102 048 852 

Sektor Teknik 
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EPTI:s affärsidé är att investera i teknikbolag, som befinner sig i en tidig utvecklingsfas och där 

teknikprodukten är central för affärsmodellen. Många unga bolag har stor potential, men saknar ofta 

rätt kompetens eller ägarkapital för att utvecklas vidare och realisera den. En lösning på detta kan 

utgöras av ett partnerskap för att knyta till sig ny kompetens och erfarenhet. 

EPTI kan hjälpa dessa bolag genom att tillgodose behovet av teknikutveckling och eventuella behov 

av likvida medel. Koncernen arbetar med att öka sannolikheten för att portföljbolagen lyckas och kan 

gå vidare i utvecklingen och börja realisera den inneboende potentialen. Ambitionen är att öka 

tillväxthastigheten för att bygga och sälja marknadsledande innovativa teknikföretag. 

EPTI är en venture builder som utvecklar portföljbolag med idéer och resurser. Verksamheten utgörs 

av både External Ventures och Internal Ventures. När EPTI anser att tiden är rätt säljs bolagen vidare 

till andra investerare. En viktig del i verksamheten utgörs av dotterbolaget EPTI Factory som 

tillhandahåller tjänster för att bygga, lansera och skala upp teknikbolag från grunden. 
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External Ventures 

Inom denna del arbetar koncernen med att identifiera, äga och utveckla existerande teknikbolag, som 

behöver stöd och hjälp för att växa. Om förutsättningar finns för ett partnerskap hjälper EPTI till med 

att skala upp verksamheten och/eller vidareutveckla den tekniska produkten/tjänsten. Genom 

External Ventures investerar EPTI kapital och bidrar med kunskap och operativt stöd.   

Internal Ventures 

EPTI startar även nya teknikbolag från grunden. Det genomförs då ett omfattande analysarbete med 

fokus på variabler såsom potential, konkurrenssituation, komplexitet och risk. När personal har 

rekryterats och en strategiplan är klar inleds uppstartsarbetet. Produkten eller tjänsten utvecklas och 

mer personal kan rekryteras. De nystartade bolagen fortsätter därefter att utvecklas internt och med 

hjälp av externa ägare vid behov.  

EPTI Factory 

Det helägda dotterbolaget EPTI Factory fungerar som ett konsultbolag och tillhandahåller tjänster för 

att utveckla teknikbolagen från grunden. EPTI Factory startades i samband med att moderbolaget 

grundades och det utgör en mycket viktig del i EPTI:s venture building. Dotterbolaget har över 100 

medarbetare inom flera olika yrkeskategorier och medarbetarna finns i alla länder och segment som 

koncernen är verksam inom. Antalet anställda har vuxit i snabb takt (cirka två medarbetare i 

månaden sedan start) för att tillgodose behoven i venture-bolagen. 

Summering  

Sedan EPTI startades sommaren 2017 har det grundat åtta bolag, förvärvat fyra bolag, helt avyttrat 

ett bolag samt investerat i 14 bolag. Totalt uppgår portföljen till 26 bolag inom segmenten Services, 

SaaS, Fintech, Marketplace och Gaming. Det är områden med god tillväxtpotential som EPTI anser sig 

ha erfarenhet och kompetens inom. De majoritetsägda bolagen har sammanlagt över 200 

medarbetare i sju länder i Europa. 
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I utbyte mot de servicetjänster som dotterbolaget EPTI Factory ger till External Ventures erhåller 

koncernen både kontanter och aktier. Vanligtvis växlas mellan 25–50 % av värdet för den totala 

arbetsinsatsen till aktier. Affärsmodellen är flexibel och andelen aktier kan vid vissa tillfällen vara 

högre.  

Ju högre procentandel som växlas till aktier i portföljbolagen, desto högre är den potentiella 

uppsidan i affären. Den kontanta ersättningen som EPTI erhåller bidrar till ett kassaflöde, vilket 

reducerar risken. Kombinationen av kontanter och aktier skapar därmed en bättre riskjusterad balans 

i affären. 

När ett nytt bolag startas från grunden (Internal Ventures) tar EPTI betalt för de resurser som 

används utifrån en satt finansieringsplan. Aktieägandet uppgår ofta till 50 % eller mer, vilket då 

innebär att de är majoritetsägare. 

 

På detta sätt bygger EPTI upp en bred portfölj av utvecklingsbara teknikbolag som de under tid kan 

erhålla aktieutdelningar från. När värderingspotentialen är uppnådd i ett bolag vill EPTI sälja 

tillgångarna vidare till andra investerare. Då sker en exit, vilket innebär att aktierna konverteras till 

kontanter. Det kan också ske så kallade ”secondaries”, vilket innebär att delar av tillgångarna säljs 

vidare under resans gång. Detta görs för att täcka de utvecklingskostnader som tagits samt 

lönekostnader. Ett exempel är portföljbolaget Parkamo, där EPTI sålde 7 % av Parkamo till en 

värdering om 75 MSEK, vilket gav intäkter på 5 MSEK. Värderingen har sedan dess fortsatt att 

expandera och Parkamo värderas idag till närmare 100 MSEK. Tillgångarna som EPTI har kvar har en 

mycket stor uppsida. 
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Ytterligare ett exempel är portföljbolaget InBanner, där EPTI sålde 8 % av InBanner till Trustly. 

Värderingen i InBanner uppgick vid försäljningstillfället till 100 MSEK, vilket gav intäkter på 8 MSEK. 

Efter transaktionen har Trustly investerat närmare 5 MSEK i InBanner till en värdering om 105 MSEK. 

Tillgångarna som EPTI har kvar har även här en mycket stor uppsida.  

En exit skapar intäkter som sedan kan återinvesteras i befintliga eller nya bolag. Efter likvideringar 

kan EPTI räkna ut vilken avkastning de fått på sina investeringar och expertis. Genom framtagande av 

förtydligade KPI:er, exempelvis avkastning på kapital, kommer det bli enklare för marknaden att 

förstå varför det är en bra affär att vara en venture builder. 

EPTI förväntas avyttra bolag efter 3–5 års ägande och nya bolag förväntas tillkomma i samma takt. 

De har ett brett investerarnätverk och för regelbundna samtal om de möjligheter som finns för 

portföljbolagen.  

Genom affärsmodellen erhåller EPTI ett högt ägande i portföljbolagen. Det skapar incitament att 

förbättra bolagen, vilket ökar möjligheterna att de utvecklas i rätt riktning. När portföljbolagen växer 

och de inneboende värdena ökar, stiger EPTI:s substansvärde. Ett högt ägande är dock inte en 

garanti för framgång. EPTI kan få konsekvenser i form av ekonomiska förluster om deras investerade 

insatser inte får någon värdeutväxling.  

Värdeutvecklingen i portföljen har varit mycket god och skapat stort aktieägarvärde. Substansvärdet 

i portföljen (inklusive nyemission och Invajo) har ökat med 1 900 % sedan 2017. Ökningen har främst 

varit hänförlig till EPTI:s investeringar samt portföljbolagens genomförda kapitalanskaffningar. 

Verksamheten är inriktad på segmenten Services, SaaS, Fintech, Marketplace och Gaming. Det är 

stora och växande marknader med goda framtidsutsikter.   

Services 

Services utgörs av tjänstebolag som i konsultform hjälper bolag inom olika områden. Många bolag har 

brist på intern kompetens och behöver därför extern stöttning. Det driver på utvecklingen där IT-

behov och teknikutveckling står för majoriteten av behoven. Globala IT-relaterade kostnader 

prognosticeras uppgå till hela 4,2 biljoner dollar år 2021, motsvarande en ökning på 8,6 % från 

föregående år.   

Inom segmentet Services verkar portföljbolagen Actea Consulting, Axakon och EPTI Factory som 

tillsammans utgör 32,93 % av portföljen. 

SaaS (Software as a Service) 

SaaS är en typ av molntjänst som tillhandahåller programvara över internet. Programvaran är 

behovsstyrd och är en prenumeration av mjukvara. SaaS växer snabbast inom tech-området och 

förväntas växa globalt från 2020 till 2025 med en CAGR på cirka 15,6 %, till ett marknadsvärde om 

191 miljarder Euro. Tillväxten drivs av att fler organisationer anpassar SaaS-lösningar för flera olika 

affärsrelaterade funktioner. I takt med att utvecklingen ökar, utökas även antalet områden där 

modellen kan appliceras.   
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Inom segmentet SaaS verkar portföljbolagen StoreChatt, Moblrn, Dash, Smart Formular, SaaS Store, 

Invajo, NewsAgency och Immomer som tillsammans utgör 25,77 % av portföljen. 

Fintech 

Fintech-bolag utmanar banker inom deras kärnverksamheter, såsom betalningar, lån och sparande. 

Marknaden i Europa förväntas växa med en CAGR om cirka 8,7% från 2021 till 2026 och beräknas nå 

cirka 139,4 miljarder Euro. Det som driver utvecklingen är digitalisering, internet och mobila tjänster 

som skapar förutsättningar för förändring och nya marknadssegment. Enorma belopp av riskkapital 

har flödat in i sektorn, vilket också driver på utvecklingen.   

Inom segmentet Fintech verkar portföljbolagen Bruger, Uppsägning, Workamo och InBanner som 

tillsammans utgör 23,24 % av portföljen. 

Marketplace 

Digitala marknadsplatser är e-handelsplatser där företag kan sälja sina produkter eller tjänster. Ökad 

tillgång till internet och ökning i användandet av elektroniska enheter driver utvecklingen. I samband 

med covid-19 accelererade tillväxten då konsumenter ställde om från handel i butik till digitala 

plattformar. Av EPTI:s delårsrapport Q3-21 framgår att värdet på den globala marknaden ökade med 

cirka 70 % mellan januari 2020 och maj 2021. Marknaden värderas idag till mer än 5 biljoner dollar 

och förändrat köpbeteende samt digitalisering stödjer marknadens fortsatta tillväxt.  

Inom segmentet Marketplace verkar portföljbolagen Parkamo, Cang, Model, Apotekamo, Simpell och 

Nordic Executive Medicine som tillsammans utgör 17,11 % av portföljen. 

Gaming 

Spelindustrin är den största underhållningsindustrin i världen utifrån antalet spelare. Det finns nära 

tre miljarder spelare globalt och marknaden uppskattas vara värd omkring 176 miljarder dollar. 

Marknaden förväntas växa under perioden 2019 till 2024 med en CAGR om cirka 8,7 %. Antalet 

spelare växer och många spelare tenderar att spendera mer pengar på spel.    

Inom segmentet Gaming verkar portföljbolagen Figital, Space och Triggy som tillsammans utgör 0,95 

% av portföljen. 

Invajo och Parkamo är två bolag att lyfta fram och som bedöms ha särskilt goda tillväxtmöjligheter. 

Invajo 

Bolaget utvecklar en digital plattform som hjälper företag och privatpersoner att på ett smidigt och 

effektivt sätt arrangera olika typer av event. Efter förvärven av AppInConf och Memlin har den 

digitala plattformen stärkts och produkterbjudandet breddats. Invajo kan nu även erbjuda större och 

helt digitala event. Majoriteten av företag och organisationer har, eller kan komma att ha behov av 

att i någon omfattning hantera inbjudningar, bokningar och deltagare i sin verksamhet. Den 

underliggande marknaden växte före pandemin globalt med 15 % per år och pandemin har 

accelererat tillväxttakten ytterligare. Tillväxtutsikterna ser goda ut med en skalbar affärsmodell, 

större andel återkommande intäkter, flera intäktskanaler och en vilja att konsolidera branschen. 

Ambitionen är att framtida förvärv ska ytterligare bredda produkterbjudandet med tillkommande 
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funktioner som är riktade mot specifika och nya branscher. Detta ska generera nya kunder och 

starkare konkurrensfördelar.  

Parkamo 
Bolaget erbjuder en digital plattform för att jämföra priser och parkera med flera olika 

parkeringsföretag. Tjänsten går att jämföra med Hotels.com och airbnb fast för parkering. Enbart i 

Sverige finns det minst 17 olika parkeringsappar och priserna för parkering kan skilja sig. Parkamo 

har i sin tjänst integrerat åtta appar i Europa och bolaget får intäkter genom att öka synligheten om 

bästa priser till kund. Tjänsten är den mest omfattande lösningen i Europa med möjlighet att parkera i 

20 länder, över 4000 städer och 45 000 områden. Bolaget har vuxit snabbt, men befinner sig 

fortfarande i tidig kommersiell fas. Under 2021 har användartillväxten uppgått till 100 % och de 

månatliga intäkterna har ökat med 48 %. Uthyrningen av parkeringsplatser genom tjänsten har ökat 

med omkring 370 %. De har avtal med företag som äger många parkeringsanläggningar och Parkamo 

har potential att fortsätta skala upp på befintliga marknader samt expandera utanför Europa. 
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Antalet globala aktörer inom venture building uppgick till 560 stycken år 2019, vilket motsvarade en 

tillväxt på 625 % mellan 2012–2019 (enligt EPTI:s delårsrapport Q3 2021). Många av dessa har specifik 

kompetens och erfarenhet inom sina segment och geografiska marknader. Det gör att 

konkurrenssituationen för EPTI är lägre än den totala siffran.  

Antalet börsnoterade venture builders är få och i Sverige finns det endast en aktör vid namn Fram^ 

Skandinavien. Detta bolag verkar främst på andra geografiska marknader än EPTI, men eftersom det 

är en global aktör kan Fram^ Skandinavien i framtiden komma att agera konkurrens med EPTI. I den 

onoterade miljön finns aktörer som VNTRS, Levels, Nosium och Katalysen & Partners. Dessa har 

delvis liknande inriktning, affärsmodell och är verksamma inom samma segment samt geografiska 

områden. 

Troligen väljs den aktör som har rätt kompetens och erfarenhet för de specifika behov som finns i 

bolagen. EPTI Factory har en hög tillväxt sett till antalet anställda och det ämnar fortsätta. 

Kompetensen är en av deras viktigaste resurser. Anställda erbjuds möjlighet till avancemang och 

bonus. Bonusens storlek avgörs av anställningstid, vilket skapar incitament för fortsatt anställning.  

Börsnoteringen var ett viktigt steg för att stärka varumärket och bibehålla den höga 

rekryteringstakten. Med ett starkare varumärke kommer det bli lättare för EPTI Factory att behålla 

och rekrytera talanger som i sin tur breddar och ökar kompetensen. Det möjliggör i sin tur att 

koncernen kan fortsätta stödja portföljbolagen i hög takt, men även attrahera bolag med störst 

potential. 

 

Ett alternativ till venture building är att anställa egen personal eller anlita konsulter. För unga bolag 

som saknar tillräckligt med likvida medel är detta inte alltid möjligt och betalning via aktier kan därför 

vara mer attraktivt. 

Det är svårt är förutse dotterbolagens utveckling och hur deras värde kommer att utvecklas. Likvida 

medel är viktigt för att EPTI ska ”ha råd” med väntetiden innan dotterbolagens värde ökar och de 

säljs vidare. Koncernen har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under de första 

nio månaderna 2021, men det räcker inte till för att täcka behovet av likvida medel, eftersom stora 
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investeringar görs i immateriella anläggningstillgångar. Nyligen genomfördes en emission av cirka sju 

miljoner aktier där EPTI tillfördes 55 MSEK. Nettolikviden är avsedd att finansiera EPTI och 

möjliggöra för koncernen att ta nästa steg och öka tillväxttakten ytterligare.   

Likvida medel i koncernen uppgår efter emissionen till cirka 84 MSEK och bolagets bedömning är att 

det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för att tillgodose de investeringar som förväntas ske 

under kommande tolvmånadersperiod. Därefter kommer det troligen finnas ett stort kapitalbehov för 

att klara en fortsatt hög investeringstakt i portföljbolagen. Kapitalanskaffningar via nyemitterade 

aktier kan vara något att räkna med i framtiden, om ingen större exit sker innan.  

Det är positivt att koncernen har prognosticerat att dubbla rörelseintäkterna från 50 MSEK 2020 till 

100 MSEK 2021. Noterbart är dock att av de totala rörelseintäkterna avser en väsentlig del aktiverat 

arbete för egen räkning (60 % 2020, 34 % Q1-Q3 2021). En risk är att aktiverade 

utvecklingskostnader inte kommer att generera intäkter som motsvarar kostnaderna, samt osäkerhet 

när i tiden intäkterna kommer att falla ut.  

EPTI:s portföljbolag är onoterade och har ingen omedelbar köpare, eftersom det inte finns någon 

plattform för att koppla ihop säljare med köpare. EPTI måste aktivt söka efter passande investerare 

och köpare för att göra en exit av något portföljbolag. Prissättningen av aktierna bestäms genom 

förhandlingar mellan köpare och säljare. 

 

Arli Mujkic är grundare till EPTI och operativ som VD sedan start. Han har trots sin relativt unga ålder 

på 35 år ett mycket gott track-record av bolagsbyggande och investeringsprocesser. Mujkic startade 

sitt första bolag som 14-åring och har därefter grundat och sålt flera bolag. Han har en stor 

framtidstro på EPTI och backar upp sina ord med ett ägande om 46,5 % av aktierna i EPTI. Det går 

att konstatera att Mujkic driver bolaget med skin in the game och att incitamenten för hans styrande 

i högsta grad ligger i linje med aktieägarna.   

Måns Pontén Söderlind är vice VD sedan 2019 och har under många år arbetat som management- och 

hållbarhetskonsult mot större bolag, exempelvis Swedbank, Tele2 och Intrum Justitia. Han har också 
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arbetat som CTO på Hubbster och har därifrån skaffat sig erfarenhet från ledande tekniska roller. 

Nyligen valde Pontén Söderlind att öka på sitt innehav och äger totalt 3,4 % av aktierna.    

Adam Bäckström är CFO, men har även aktiva roller som styrelseledamot i XCI, AppInConf och 

Memlin samt styrelsesuppleant i Highstream. Han har en lång erfarenhet från redovisning och finans 

genom bland annat rollen som redovisningschef i industrikoncernen Gycom Group. Bäckström valde 

också att öka på sitt innehav som uppgår till <1 %. 

Övriga i styrelse och ledning har också aktieinnehav. Sebastian Nyaiesh förvärvade nyligen 10 000 

aktier till kursen 7,95 kronor och ägandet uppgår till 8,9 %. Tord Lendau äger 3,4 % och William 

Moulod 1,4 %. Utöver detta äger Hans Isoz och Invajos tidigare tf VD Love Carlsson aktier. 

Sammanfattningsvis är insiderägandet i EPTI exceptionellt starkt och uppgår till cirka 65 %, vilket 

skickar väldigt positiva signaler. 

Ägarlista 

Arli Mujkic via bolag     46,5 % 

Sebastian Nyaiesh via Bolag    8,9 % 

Tord Lendau via Bolag    3,4 % 

Måns Pontén Söderlind via Bolag   3,4 % 

Jinderman & Partners AB    2,1 % 

Felix Granander     1,7 % 

Anders Larsson     1,5 % 

William Moulod via Bolag    1,4 % 

Afshin Monazam via Bolag    1,3 % 

Håkan Olofsson     1,3 % 

Det formella beslutet att förvärva EPTI fattades på Invajos extra bolagstämma den 17 december 2021. 

I samband med detta kom även ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt 

notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.   

Transaktionen utgjorde ett så kallat omvänt förvärv. Köpeskillingen för EPTI har betalats genom en 

apportemission av totalt 79 129 848 aktier i bolaget till säljarna av EPTI. EPTI:s ägare kontrollerar nu 

83 % av det nya sammanslagna bolaget och de befintliga aktieägarna i Invajo kontrollerar 17 %. Till 

följd av transaktionen ökade antalet aktier från 15 947 647 till 95 077 495 aktier. 

Styrelsen har förändrats och Eptis styrelseordförande Tord Lendau, styrelseledamoten Sebastian 

Nyaiesh och William Moulod, bolagets vd Arli Mujkic samt Invajos befintliga styrelseledamöter 

Susanne Rönnqvist Ahmadi och Hans Isoz har valts in. 

Bolagsvärde för portföljbolagen kan bedömas utifrån senaste transaktionen, intäktsmultipel, IP-

multipel och börsvärde. EPTI gör en bedömning av vilken värderingsmetod som är bäst lämpad för 

varje enskilt bolag. Den värderingsmetod som väljs är över tid samma i varje enskilt bolag. 

Majoriteten av portföljbolagen prioriterar omsättningstillväxt före lönsamhet och har därför en 

låg/negativ lönsamhet på rörelsenivå. Bolagsvärdet kan då bedömas genom en intäktsmultipel. Om 
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ett bolag saknar omsättning kan bolagsvärdet bedömas utifrån senaste transaktionen eller IP-

multipel.  

Historiskt har värderingen av EPTI följt substansvärdet och aktiekursen kommer sannolikt att 

fortsätta drivas av löpande uppvärderingar av portföljens totala värde. Om EPTI fortsätter utveckla 

sina befintliga portföljbolag samtidigt som nya bolag tillkommer är sannolikheten hög att 

substansvärdet växer i snabb takt. Detta talar för ett högt aktieägarvärde.  

Efter det omvända förvärvet av Invajo uppgår substansvärdet till 897 MSEK. I substansvärdet ingår 

de likvida medel som EPTI nu har på 84 MSEK, efter sammanslagningen med Invajo. Nuvarande kassa 

möjliggör för koncernen att förvärva och starta nya bolag samt behålla befintliga positioner längre i 

portföljen.      

Tittar vi på flera investmentbolag värderas majoriteten av substansvärdena till en premie och en hög 

sådan. Flera av dessa aktörer har en lång och god historik i bagaget. EPTI:s historik är imponerande, 

men i förhållande till många investmentbolag har det varit verksamt under en kort period. Det finns 

också en brist på information om enskilda portföljbolag. 

EPTI handlas vid analystillfället 21 december 2021 till ett börsvärde om 783 MSEK. Det motsvarar en 

rabatt på 15 % jämfört med portföljens totala substansvärde. Det kan finnas en värderingsuppsida på 

15 % från nuvarande kurs och ett motiverat värde på 9,15 kronor per aktie. Vid närmare analys av 

portföljbolagen och EPTI:s ägande i dessa framkommer att det finns en mycket stor framtida 

potential i portföljen, som inte visas i substansvärdet. 

 



Framtida potential I portföljen 
 
 

Page | 12  

Apotekamo, Parkamo, InBanner, Invajo, EPTI Factory, ACTEA och Axakon har ett sammanlagt värde 

om 576 MSEK. Resterande 19 portföljbolag värderas tillsammans till 237 MSEK, vilket ger ett 

genomsnittligt värde om 12,5 MSEK per bolag. Dessa 19 bolag befinner sig i tidig utvecklingsfas och 

verksamheterna håller på att skalas upp. När detta är genomfört kan sannolikt en uppvärdering av 

varje enskilt bolag ske, likt det som har hänt i de sju portföljbolagen där den genomsnittliga 

värderingen är 82 MSEK per bolag. Om varje enskilt bolag i portföljen når en värdering om 82 MSEK 

kommer substansvärdet i EPTI:s portfölj att uppgå till cirka 2 216 MSEK. Beräkningen visar att det kan 

finnas en uppsida som är avsevärt större när de 19 portföljbolagen går in i en mer expansiv fas. Det är 

en skillnad på 137 % och ett motiverat värde på 21,72 kronor per aktie. 

EPTI har utöver tillgångarna över 200 medarbetare, varav över 70 % är anställda utvecklare. 

Medarbetarna är tillgångar som också har ett värde, vilket visar på att det finns potential för en 

substanspremie. 

Börsvärdet är tillräckligt stort för att det ska finnas utrymme för mindre institutionella investerare 

att ta plats i ägarlistan. Bolag som förvärvar, äger och förvaltar har väckt ett stort intresse på börsen 

den senaste tiden. Vid den senaste emissionen var intresset för EPTI så stort att den genomfördes 

utan en Corporate Finance-firma. Långsiktiga institutionella investerare som hittar till bolaget kan 

driva värderingen, skapa stabilitet och hjälpa till med nya kapitalanskaffningar.   

EPTI är en venture builder med en bred portfölj som består av utvecklingsbara teknikbolag som 

verkar på snabbt växande marknader med stor tillväxtpotential. Antalet börsnoterade venture 

builders är få och EPTI ger därför en unik möjlighet för investerare att få exponering mot ett 

affärsflöde som kan vara svårt för den enskilde spararen att uppnå själv. Modellen har historiskt 

genererat högt aktieägarvärde och det stora insiderägandet som nyligen utökades skickar positiva 

signaler. Det kan finnas en värderingsuppsida mot substansvärdet i portföljen. En osäkerhet är dock 

när de aktiverade utvecklingskostnaderna kan generera intäkter som motsvarar kostnaderna, samt 

när i tiden intäkterna kan falla ut. 
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Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag på grund av eventuella intressekonflikter. Ingenting du läser 
på Kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning och det som presenterats i analysen kan vara 
felaktigt. Analysen är oberoende men finansierad. 


