
 
 
 
 
  Sida 1 av 2 

 

 

Pressmeddelande 2020-06-02 

Tempest Security AB (publ) avyttrar sitt innehav i Nordic Protection Academy 
AB till Nordic Invest 365 AB 

Tempest Security AB (publ) ("Tempest" eller "Bolaget") har idag, den 2 juni 2020, genom det helägda 
dotterbolaget GPG Holding AB ("GPG") ingått aktieöverlåtelseavtal om försäljning av innehavet i 
Nordic Protection Academy AB ("NPA"). Genom aktieöverlåtelseavtalet avyttrar GPG sitt innehav om 
51 procent av aktierna i NPA. Aktierna förvärvas av Nordic Invest 365 AB. Niklas Bogestål äger 49 
procent av aktierna i NPA och är ensam styrelseledamot i NPA samt ensam ägare till Nordic Invest 
365 AB. Nordic Invest 365 AB är därför att anse som närstående till Tempest. Transaktionen är 
villkorad av att en majoritet om 90 procent av de företrädda rösterna på bolagsstämman i Tempest 
godkänner transaktionen. Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.  

Försäljningslikviden uppgår till omkring 287 000 kronor och ska erläggas av köparen i form av ett 
kontant vederlag på tillträdesdagen. Styrelsen bedömer att avyttringen av NPA inte kommer att 
generera någon försäljningsvinst för Bolaget eller GPG. Effekterna av avyttringen kommer att 
rapporteras i delårsrapporten för andra kvartalet 2020 som publiceras den 25 augusti 2020. Tillträde 
till aktierna i NPA ska ske den 18 juni 2020 eller sådan annan dag som Parterna kommer överens om, 
men senast den 22 juni 2020, givet att den extra bolagsstämman i Bolaget har godkänt transaktionen. 
NPA kommer att exkluderas från Tempests räkenskaper från och med tillträdesdagen. 

Om avyttringen av NPA 

Nordic Protection Academy AB är ett utbildnings och konsultföretag med inriktning på kund- och 
behovsanpassade utbildningar och riktat stöd för en tryggare och säkrare arbetsmiljö.  

NPA har varit ett delägt bolag och parterna har tillsammans kommit överens om att båda parter 
gynnas av att fortsätta utan gemensamt ägande. Styrelsen bedömer att det ligger i Tempest intresse 
att sälja aktierna i NPA, eftersom NPA i dagsläget belastar Tempests kassaflöde och resultat samt att 
ägandet av NPA inte innebär några synergier för Tempest. Köpeskillingen för aktierna baseras på 
förhandlingar mellan parterna samt att NPA behöver betydande kapitaltillskott för att fortsätta bedriva 
verksamheten, och ett sådant kapitaltillskott bedömer styrelsen för Tempest inte är i Bolagets intresse 
att genomföra. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att köpeskillingen är marknadsmässig och 
att transaktionen i övrigt sker på marknadsmässiga villkor.  

Påverkan på verksamheten i Tempest 

NPAs externa omsättning uppgick år 2019 till 3,4 miljoner kronor vilket representerade omkring 1 % av 
koncernens totala omsättning. NPA har under de senaste kvartalen belastat Tempests resultat och 
kassaflöde negativt.  
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Tempest och NPAs gemensamma försäljning och integration har inte föranlett några synergier och 
försäljningen har inte någon organisatorisk påverkan på Tempest och dess organisation. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ) 
andrew.spry@tempest.se 
072-454 14 30 

 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 
11:00 CET. 
 
Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market.  
 
Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, 
www.eminova.se 
 
 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med 
långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi 
stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera 
alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till 
personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster 
och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 
är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge. 

http://www.tempest.se/

