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ü Nordens största företag och plattform för lojalitets- motivations- och
presentkortsprogram med en omsättning på knappt 300 mkr och god 
lönsamhet. RTM pro forma över 500 mkr.

ü SaaS-plattformar som täcker alla delar i värdekedjan, one-stop-shop

ü Tre affärsområden; Loyalty, Giftcards & Partnerships

ü 150+ program med totalt över 15 miljoner medlemmar/kunder

ü Historiskt god organisk tillväxt och lönsamhet

ü Ambition att bli en av de absolut ledande plattformarna i Europa

ü Åtta genomförda förvärv sedan noteringen i dec 2017. Nionde på
gång.

OM AWARDITStrategi & Koncept

Design & UX

SaaS-plattform

Loyalty marketplace

Kundtjänst

Partnerships



ü Uppstartsavgifter
ü Månadsavgifter
ü Försäljning av poäng
ü Loyalty marketplace
ü Expert services

ü Uppstartsavgifter
ü Månadsavgifter
ü Laddningsavgifter
ü Provisioner (MBXP)
ü Breakage
ü Expert services

ü Provisioner/försäljning 
av poäng

ü Kampanjavgifter

Loyalty Gift Cards Partnerships

AFFÄRSMODELL



SAMMANFATTNING Q1 2021
ü SGDS, MBXP, TIC & fortsatt pandemi

ü Omsättningen ökade ökade från 60,4 till 63,1 mkr

ü EBITA minskade från 8,8 till 6,6 mkr

• Lägre bruttomarginal jämfört med Q1-20 pga ändrad 

intäktsmix hänförlig till Zupergift & pandemin = 2,3 

mkr

• Investeringar i IT-organisation

ü Indirekta priset för pandemin under Q1 bedöms 

vara minst 10 mkr i uteblivna intäkter och ca 1,5 

mkr i uteblivet resultat

ü Zupergift är en fortsatt framgång, dock med låg 

initial bokförd bruttomarginal



BRUTTOMARGINALSUTVECKLING

ü Positiv trend de senaste två åren

ü Zupergift har haft en negativ påverkan MEN 

breakage tillkommer



FÖRVÄRV AV THE INSPIRATION COMPANY AB

ü Grundat 1999.  16 (21) anställda.

ü Awardits största konkurrent.  Identisk 

affärsmodell. 

ü Oms 2020/21 ca 97 mkr, EBITDA ca 11 mkr.  

Organisk tillväxt under pandemin!

ü Prognos för 2021/22 något lägre oms men högre 

EBITDA.  2022/23 förväntas 25% lägre oms och 

EBITDA (pga kundtapp får fullt genomslag).

ü SGDS ligger kvar hela 2021



VART ÄR VI PÅ VÄG?

ü Slutförande av förvärvet av The Inspiration Company

ü Initial integration av MBXP med en 100-dagars plan

ü Förstärkt organisk tillväxt (oavsett pandemin).  I april låg tillväxten på ca 10%.

ü Fortsatt tillvaratagande av affärsmässiga synergier (korsförsäljning) i koncernen

ü Uppbyggnad av partnernätverk baserat på Open Banking / Account Linking

ü Ytterligare värdeskapande förvärv

ü Bli en av de ledande i Europa (fragmenterad marknad)
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