
Komplettering - Kvartalsrapport juli - september 

2019 

Säkerhetsföretaget Secits publicerade idag 08:30 kvartalsrapport gällande 

företagets verksamhet månad juli-september 2019. I det tidigare publicerade 
pressmeddelandet saknades översiktlig finansiell information som återfinns 

nedan. Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. 

Kvartal 3 2019 

Nettoomsättningen uppgick till 8,1 Mkr (9,4) vilket motsvarar en förändring om -13,7 %  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,3 Mkr (-2,7) motsvarande en 

marginal om -27,8 % (-28,4 %) 

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,4 Mkr (-3,8) motsvarande en marginal om -41,6 % (-40,0) 

Resultat per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,77 kr (-0,40) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev -1,9 Mkr (0,6) 

Perioden januari - september 2019 

Nettoomsättningen uppgick till 30,1 Mkr (32,8) vilket motsvarar en förändring om -8,4 %  

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,4 Mkr (-7,6) motsvarande en 

marginal om -21,0 % (-23,1) 

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -9,9 Mkr (-11,0) motsvarande en marginal om -32,3 % (-33,2) 

Resultat per genomsnittligt antal aktier för perioden januari-september uppgick till -0,85 kr (-1,42) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev -4,6 Mkr (-9,2) 
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För ytterligare information: 

Stefan Wilhelmson, styrelseordförande 
Tel: +46 70 817 55 26 
E-post: wilhelmson@norama.se 

Hans Molin, VD 

Tel: 073 049 8955 
E-post: hans.molin@secits.se 

Om SECITS 
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder 

inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta 

uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna 

i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som 
håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade 
på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se 

mailto:wilhelmson@norama.se
mailto:hans.molin@secits.se
http://www.secits.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 15 november 2019 klockan 16:10 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik 
Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 
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