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Fjärde kvartalet oktober - december 2022 
• Intäkterna uppgick till 33 846 (32 132) kSEK 

• EBITDA uppgick till -4 952 (-2 384) kSEK 

• Resultat per aktie var -0,54 (-0,36) kr  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 476 (-4 675) kSEK 
 

Helåret  
• Intäkterna uppgick till 126 755 (75 221) kSEK 

• EBITDA uppgick till -8 499 (-13 273) kSEK 

• Resultat per aktie var -1,35 (-1,39) kr  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 497 (-17 633) kSEK 

• Likviditeten uppgick till 371 (1 534) kSEK 

• Soliditeten var 24,5% (43,0%) procent 

• Westra Security Group AB ingår i det konsoliderade resultatet från 1 februari 2022 

 

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Secits utser Paul Trygger till ny VD. Förutom egen verksamhet har Paul under många år 

haft ledande befattningar inom Electrolux och dess avknoppning Lux Svenska AB 

• Extra bolagsstämma i SECITS Holding, 24 oktober 2022 där följande avhandlades: 

o Beslut om ändring av bolagsordningen 

o Beslut om emissionsbemyndigande 

o Beslut om ändring av villkor för personaloptioner 

• Secits ingår samarbete med Larmassistans Sverige 

• Secits offentliggör utfall av företrädesemission. Genom Företrädesemissionen tillfördes 

Bolaget cirka 34 000 kSEK före emissionskostnader 

• Bolaget erhöll certifiering enligt SSF 1015 (Certifierad anläggarfirma inbrottslarm) under 

kvartal två och har under fjärde kvartalet börjat genomföra uppdrag åt kunder som kräver 

denna certifiering. Certifikatet är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk 

säkerhetsleverantör 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Secits utökar leveranserna av säkerhetslösningar med 25 procent mot en internationell 

butikskedja  

• Secits styrelse beslutade om en riktad emission av aktier till emissionsgaranterna av den 
avslutade företrädesemissionen 

 

Nyckeltal  
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VD HAR ORDET 
 
Integration och åtgärdsprogram 

Sedan Säkra Larm och Westra förvärvades har ett arbete för att integrera bolagen i koncernen 

pågått. De åtgärder som identifierades under förvärvsprocessen exekveras nu, eller kommer att 
genomföras under första halvåret 2023. Secits har under hösten genomfört prisjusteringar för att 
kompensera sig för inflation och stigande inköpspriser. Bolaget har dessutom startat upp en egen 
kundtjänst, vilket väntas ge en väsentlig besparing samt att kundnöjdheten väntas öka jämfört 

mot tidigare lösning där kundtjänsten drevs av en extern partner. 

 

Ekonomi 
Under helåret 2022 ökade intäkterna för koncernen med ca 50 miljoner kr från 75,2 miljoner kr 
under 2021 till 126,8 miljoner kr. En ökning om ca 70 procent jämfört med 2021. B2B ökar 

intäkterna på årsbasis med 18,3 procent jämfört med 2021 medan B2C minskar intäkterna med 

12,8 procent. Minskningen inom B2C kommer från en satsning på uppgraderingar av larmsystem 
hos befintliga kunder, vilka är något billigare än nya larm och därav den lägre intäkten. B2C 
genererar en förbättrad bruttomarginal om ca 6,4 procent på helåret, vilket är en effekt av 
produktmix och prisjusteringar. 

 
De åtgärder och det integrationsarbete som koncernen har genomfört under året har genererat 

merkostnader för upplärning och dubbelbemanning under arbetet med att sätta upp funktionerna 
kundtjänst och support. Ett partiellt byte av ERP-system har även vidtagits, där Larmcentralen har 

startat upp ett nytt system under hösten, vilket kommer att säkerställa kvalitén på ekonomisk 
information och på sikt kommer att kunna effektivisera arbetsflödet. Vi ser redan nu att 

organisationen och arbetet har kunnat effektiviseras i hög grad, även om det har krävt resurser och 
kostnader som inte har kunnat balanseras och därför har påverkat resultatet negativt under året. 

Arbetet med att göra Larmcentralen vinstdrivande fortsätter enligt den plan som koncernen har 

tagit fram. EBITDA för koncernen fortsätter att förbättras på helårsbasis och går från -13 273 kSEK 
2021 till -8 499 kSEK 2022 med en bruttomarginal på 62,0 procent för helåret. 

 
Förvärv av Westra Security Group larmcentral 

Secits förvärvade Westra Security Group i februari 2022 för 40,0 miljoner kr. 20 miljoner kr 

betalades kontant och resterande 20 miljoner kr avser ett avtalat åtgärdspaket finansierat av 

Secits och som avräknas köpeskillingen. I koncernen ingår nu en fullt certifierad (SSF 136:5) och 
integrerad larmcentral vilket är hjärtat i varje säkerhetsbolag. Secits drar redan nytta av att kunna 
sälja in helhetslösningar där vi tidigare behövde använda underleverantörer och därmed inte hade 

möjlighet att kunna sälja in fullt integrerade lösningar. Åtgärdsprogrammet fortsätter med full 
kraft under 2023 samtidigt som kundunderlaget fortsätter att öka, vilket gör att koncernen ser att 
larmcentralen kommer att nå lönsamhet inom överskådlig tid. 
 

VD Paul Trygger 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

Paul Trygger utses till ny CEO  
Paul Trygger har lång erfarenhet som ledande befattningshavare med särskilt fokus på affärs- och 
strategiutveckling, försäljning och ledarskap. Förutom egen verksamhet har Paul Trygger under 

många år haft ledande befattningar inom Electrolux och dess avknoppning Lux Svenska AB. Paul 

har även erfarenhet från säkerhetsbranschen från sin tid som ägare och ledare för AB 
Trygghetsgruppen, där han ledde ett team om 40 säljare för G4S räkning. 
 

Extra bolagsstämma i SECITS, 24 oktober 2022  
Vid den extra bolagsstämman antog en ny bolagsordning varigenom gränserna för bolagets 
aktiekapital och antal aktier ändrades. Vidare antogs ett beslut om emissionsbemyndigande för en 
företrädesemission. Under den extra bolagsstämman beslutades också om att ändra villkoren för 

personaloptionerna så att kravet på förvärv av redan utgivna teckningsoptioner av serie TO1 

2018/2023 tas bort. 
 

Secits ingår samarbete med Larmassistans Sverige  
Secits fick under kvartalet ett längre och omfattande serviceuppdrag för KB18/Larmassistans AB, 

framför allt i Stockholmsområdet. Uppdraget består till stor del av att hantera existerande 
kundstock för byte av larmcentral. Samarbetet är uppstartat och kommer på sikt även att ge 

nyinstallationer årligen i form av inbrottslarm med tillhörande tjänster samt att det även möjliggör 
för Secits att erbjuda tjänster såsom CCTV samt inbrottsskydd. 

 

Secits offentliggör utfall av företrädesemission 

Secits har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen, med stöd av 
bolagsstämmans bemyndigande, den 1 december 2022. Företrädesemissionen avslutades den 27 
december 2022 och tecknades till totalt 100 procent, där cirka 54,5 procent tecknades med stöd av 

teckningsrätter, cirka 10,1 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och resterande cirka 
35,4 procent tecknades av emissionsgaranter. Teckningskursen var 0,80 SEK per aktie. 

 
Certifiering enligt SSF 1015 
Secits har under fjärde kvartalet genomfört uppdrag åt kunder som kräver denna certifiering. 

Certifikatet är del av bolagets utveckling mot att bli en komplett teknisk säkerhetsleverantör och 
har möjliggjort för Secits att kunna ta fler tekniskt komplexa uppdrag. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 
Secits utökar leveranserna av säkerhetslösningar med 25 procent mot en internationell 
butikskedja 

Secits har erhållit en ny order från en internationell butikskedja om att leverera ytterligare 

säkerhetslösningar till nya och befintliga butiker i Sverige. Butikskedjan är kund till Secits sedan 5 
år. Intäkten från den nya ordern innebär att den tidigare ordern utökas med ca 25 procent och 
orderns totala värde innebär en intäkt på cirka 9 miljoner kronor under 2023. 

 
Secits styrelse beslutade om en riktad emission av aktier till emissionsgaranterna av den 

avslutade företrädesemissionen 

Secits styrelse beslutade om en riktad emission av aktier till de emissionsgaranter i 
Företrädesemissionen som valde att erhålla garantiersättning i form av nya aktier. 
Teckningskursen i Ersättningsemissionen fastställdes till samma teckningskurs som i 

Företrädesemissionen, 0,80 SEK per aktie, och betalning skedde genom kvittning av garanternas 
fordringar avseende garantiersättning. 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. 

 
Intäkterna under fjärde kvartalet ökade till 33 846 (32 132) kSEK.  
Intäkterna stärktes inom alla tre affärsområdena i förhållande mot tredje kvartalet. Vi ser att 
kunderna inom B2B har utökat order i kvartal fyra, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt 
god tillväxt och att intäkterna för larmcentralen ökat från tredje till fjärde kvartalet. För B2C är 

fjärde kvartalet normalt sett det starkaste och så är också fallet under 2022. 
En ökad sjukfrånvaro har haft en negativ inverkan på installationsakten av nya privatlarm, 
något som kan komma att påverka omsättningen negativt under december och januari men 

förväntas inte ha någon övergripande negativ påverkan på första kvartalet 2023. 
 

Rörelsens bruttomarginal ökade något under fjärde kvartalet från kvartalet innan, vilket i 
huvudsak beror på produktmixen inom B2C. Overhead-kostnaderna steg i fjärde kvartalet och 

kan hänföras till engångsposter i samband med åtgärdsprogrammet och införandet av ett nytt 
affärssystem för larmcentralen. Utöver åtgärdsprogrammet har kostnader tagits för 

effektiviseringar baserade på de synergier som har identifierats efter köpen av Säkra och 

Westra samt uppbyggnad av en egen kundtjänstfunktion med mera. vilka inte har kunnat 
balanseras. Antalet säljare har också ökat inom B2C relaterat till uppstarten av nya filialer, 
vilket har genererat kostnader medan intäktsströmmarna kommer att genereras under senare 

kvartal. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för fjärde kvartalet uppgår till -4 952 (-2 

384) kSEK, där det minskade resultatet är hänförligt till ovan nämnda engångsposter. För 

helåret hamnar EBITDA på -8 499 kSEK (-13 273). 

 
Resultatet per aktie var -0,54 (-0,36) SEK under fjärde kvartalet och -1,43 (-1,39) SEK under 

helåret. 
 
 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital under kvartalet 

uppgick till -7 927 (-4 715) kSEK och under helåret till -15 118 (-17 200), en betydande orsak till 
det svaga kassaflödet under kvartalet härrör till åtgärderna som beskrivs under kommentarer 
i stycket ovan. Förändringen av rörelsekapital påverkades positivt under kvartalet med 10 403 

(40) kSEK och  under helåret med 13 620 (-434). Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick därmed till 2 476 (-4 675) kSEK under kvartalet samt till -1 497 (-17 633) under helåret. 
 

Likvid för emissionen som genomfördes i slutet av året erhålls i januari 2023 och har därmed 
inte påverkat årets kassaflöde, likviden för emission uppgick till 25 272 kSEK 
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AKTIEINFORMATION 
 
Aktien 
Aktien noteras sedan 2017 på Nasdaq First North, med kortnamn SECI och ISIN-kod SE0009664436.  

Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank med telefonnummer 08-463 8000. 
 

Aktien stängde 2022 på kursen 0,84 SEK (5,50 SEK).   
 
Aktiekapital 

 
Bolaget har utfärdat 5,0 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 (kortnamn SECI TO 1, 

ISIN SE0012012110), där innehavare kan teckna en ny aktie för 2,15 SEK för varje teckningsoption 
under vissa tidsperioder fram till senast 27 november 2023. Av dessa är 2,78 miljoner utestående.  
Vid full konvertering kan programmet inbringa ytterligare 5,98 miljoner kr. Secits eget innehav av 
teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 uppgår till 817 612 per 31 december 2022. 

 
Ägare  

Antal aktieägare vid periodens utgång var 1 423 (1 405). Tabellen nedan visar de 10 största 
aktieägarna den 30 december 2022.  
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ÖVRIGT 

Kommande rapporter 

10 april 2023  Årsredovisning 2022 

10 maj 2023  Delårsrapport för första kvartalet 
25 maj 2023  Årsstämma 
22 aug 2023  Delårsrapport för andra kvartalet 
10 nov 2023  Delårsrapport för tredje kvartalet 

22 feb 2024  Bokslutskommuniké 2023 

 

Denna rapport samt tidigare finansiella rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets 
webbplats www.secits.se  
 

Årsstämma 

Årsstämma kommer att hållas den 25 maj 2023 kl 12:00, på bolagets kontor på Västberga Allé 26 i 

Hägersten.  

 

Valberedning 

Valberedningen utgörs av Jonas Strömberg för Färgax AB, Erik Bech-Jansen, Björn Almroth samt 

Stefan Wilhelmson. Valberedningen kan kontaktas via mail till wilhelmson@norama.se . 

 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden. 

 

Säsongsvariationer 

Verksamheten är utsatt för säsongsvariationer under året. Vanligtvis är fjärde kvartalet det 

försäljningsmässigt starkaste, medan semestrar resulterar i att det tredje kvartalet normalt sett är 

koncernens svagaste. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Även om marknaden för bolagets produkter är positiv så exponeras bolaget för risker och 

osäkerhetsfaktorer. Verksamheten befinner sig i en expansionsfas med ökande investeringar och 

potentiella förvärv som ska införlivas i bolaget. Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns 

mer utförligt beskrivet i Emissionsprospekt 2022-12-05 vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida. 

 

Redovisningsprinciper 

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning, ”K3” regelverket.  
 

Koncernen består av moderbolaget SECITS Holding AB (publ) och dotterbolagen SECITS Sweden 

AB, MKS Sverige AB, Security ITSolutions Sweden AB, SECITS Finans AB, Säkra Larm AB, 
Pronubecon AB samt Westra Security Group AB. 
 
Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om inget 

annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste 
årsredovisningen. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

 

http://www.secits.se/
mailto:wilhelmson@norama.se
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Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Avlämnande av delårsrapport 
Styrelsen och Verkställande Direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerheter som 

bolaget står inför. 

 
Stockholm den 24 februari 2023 
 

 
Carl-Gustav Nilsson Ann-Charlott Salomonsson Stefan Wilhelmson             Björn Almroth 

Styrelseordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot                  Styrelseledamot 

 
Jonas Strömberg Wilhelm Bech-Jansen 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 
Paul Trygger 

VD 

 

 

 

 

Om SECITS-koncernen 

Secits, Säkra och Westra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, 
larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart 

erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform och där en egen larmcentral kan 

integreras, satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. 

 

Handelsinformation 

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market 
Kortnamn: SECI 

ISIN-kod: SE0009664436 

 

Certified Adviser 

Erik Penser Bank, telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 
 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033–1988, är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 24 februari 2023 klockan 08:00 CET.  

 
 
 

  

mailto:certifiedadviser@penser.se


 

SECITS Holding AB 

 

Org.nr. 559033-1988 

 

10 
 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 
 
Koncernens nyckeltal 
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Förvärvsanalys av Westra Security Group AB 
 

Secits förvärvade 100 procent av aktierna i Westra Security Group AB för 40 MSEK. Förvärvet 
innebär att i koncernen ingår nu en fullt certifierad (SSF 136:5) och integrerad larmcentral vilket är 
hjärtat i varje säkerhetsbolag. 
 
Förvärvsanalys har upprättats och framgår av tabellen nedan. 
 
(Tkr) 
Köpeskilling, justerat med nettokassa 
samt rörelsekapital per 31 januari 2022  34 084  
Förvärvade nettotillgångar           441 
Goodwill      33 643 
 
 
 
 
 
 

Definitioner          
          

EBIT (rörelseresultat)         

Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.         

EBIT-marginal (rörelsemarginal)         

EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen.         

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar)         

Nettoomsättning minus rörelsens kostnader före avskrivningar.       

Resultat per aktie            

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.     

Soliditet           

Justerat eget kapital i förhållande till summa tillgångar.           

Finansnetto           

Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader           

 
 

 
 


