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Dagens rapportutfall i jämförelse med de breda 
marknadsförväntningarna

Dagens rapporter består både av bolag som har analysbevakning och som helt saknar 
täckning. Pinpoint presenterar dagens rapportutfall i jämförelse med breda 
marknadsförväntningar för bolag där estimat sammanställts.

Bettingbolaget Angler Gaming redovisade idag rapport för det första kvartalet i linje med de breda 
förväntningarna. Nettoomsättningen steg 38 procent till 13,5 miljoner euro, vilket kan jämföras med 
de breda förväntningarna på 13,2 miljoner euro. EBIT uppgick till 3,8 miljoner euro, mot väntade 4,4 
miljoner euro.

Nettoomsättning EBIT

Pinpointssnitt 13,2 MEUR 4,4 MEUR

Utfall 13,5 MEUR 3,8 MEUR

Lojalitetsprogramsbolaget Awardit redovisar nettoomsättning på 63,1 miljoner kronor, en ökning 
med 4,5 procent jämfört med föregående års motsvarande kvartal, De breda 
marknadsförväntningarna var på 66,6 miljoner kronor. Vinst per aktie minskar kraftigt i jämförelse 
med föregående år och uppgick till 0,47 kronor, att jämföra med väntade 1,0 kronor.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointsnitt 67 MSEK 1 SEK

Utfall 63 MSEK 0,5 SEK

Fastighetsbolaget Balder redovisar en ökning i både hyresintäkter och förvaltningsresultat för det 
första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
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Hyresintäkterna ökar med 5 procent och uppgick till 2 118 miljoner kronor, vilket var i linje med de 
breda marknadsförväntningarna där 2 124 miljoner kronor väntades. Förvaltningsresultatet ökade 8 
procent och steg till 1 088 miljoner kronor. Väntat var 1 233 miljoner kronor.

Hyresintäkter Förvaltningsresultat

Pinpointsnitt 2 124 MSEK 1 233 MSEK

Utfall 2 118 MSEK 1 088 MSEK

Betting- och affiliatebolaget Better Collective redovisade idag rapport för det första kvartalet i linje 
med de breda förväntningarna. Omsättningen steg 86 procent till 38,8 miljoner euro, vilket kan 
jämföras med de breda förväntningarna på 39,2 miljoner euro. Vinst per aktie innan utspädning 
uppgick till 0,18 euro och 0,17 euro efter utspädning, väntat var 0,19 euro.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointssnitt 39,2 MEUR 0,19 EUR

Utfall 38,8 MEUR 0,17 EUR

Bredband2 redovisar idag första kvartalet efter att konsolideringen med A3 genomförts. 
Nettoomsättningen uppgick till 377 miljoner kronor. De breda förväntningarna uppgick till 384 
miljoner kronor. Vinst per aktie var i linje med förväntningarna och uppgick till 0,2 kronor.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointsnitt 384 MSEK 0,2 SEK

Utfall 377 MSEK 0,2 SEK
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Raketech ökar nettoomsättningen med 27 procent jämfört med föregående års motsvarande 
kvartal och uppgick till 8,3 miljoner euro. Enligt Pinpoints sammanställning av breda 
marknadsförväntningar väntades bolaget redovisa 8,9 miljoner euro. EBITDA för det första 
kvartalet uppgick till 3,2 miljoner euro, att jämföra mot väntade 3,7 miljoner euro.

Nettoomsättning EBITDA

Pinpointsnitt 8,9 MEUR 3,7 MEUR

Utfall 8,3 MEUR 3,2 MEUR

Solenergiföretaget SolTech Energy ökar nettoomsättningen kraftigt jämfört med föregående års 
motsvarande kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 133 miljoner kronor för det första kvartalet, att 
jämföra med de breda förväntningarna på 128 miljoner kronor. Vinst per aktie uppgick till -0,33 
kronor, väntat var -0,35 kronor.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointsnitt 128 MSEK -0,35 SEK

Utfall 133 MSEK -0,33 SEK

Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar minskar omsättningen jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år men ökar rejält mot föregående kvartal till 933 miljoner kronor. 
De breda marknadsförväntningarna var på 754 miljoner kronor. Vinst per aktie uppgick till 0,08 
kronor, en minskning jämfört med föregående år, vilket härleds till att bolaget emitterade 20 744 
486 nya aktier i samband med nya teckningsoptioner. Väntat var 0,19 kronor. Pinpoints 
sammanställning bestod av 102 estimat.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointsnitt 754 MSEK 0,19 SEK

Utfall 933 MSEK 0,08 SEK
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mona Norman, vd
Mail: info@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates

Pinpoint Estimates är en öppen och oberoende plattform som sammanställer estimat inför helårs- 
och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder bredare marknadsförväntningar 
med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett 
traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra. 

https://pinpointestimates.com/
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