
2018
Andra kvartalet

Utvecklingen har gått framåt  
snabbare än väntat

Första halvåret 2018
• Nettoomsättningen ökade med 28%  

till 103,1 (80,6) MSEK.  

• Resultat före avskrivningar, EBITDA,  
var -11,3 (2,5) MSEK.  

• Periodens resultat var -15,0 (1,0) MSEK. 

• Jämförelsestörande poster om  
-1,4 (-1,7) MSEK påverkar perioden.

• Kassaflödet från den löpande  
verksamheten var -22,5 (4,5) MSEK.

Andra kvartalet 2018
• Nettoomsättningen ökade med 33%  

till 56,7 (42,7) MSEK.  

• Resultat före avskrivningar, EBITDA,  
var -6,6 (1,8) MSEK.  

• Periodens resultat var -9,4 (1,0) MSEK. 

• Jämförelsestörande poster om  
-0,6 (-0,9) MSEK påverkar perioden.

• Kassaflödet från den löpande  
verksamheten var -7,4 (0,5) MSEK.

Väsentliga händelser  
under andra kvartalet 2018
• Ett betydande antal uppdrag har tecknats. 

• Vidareutveckling av larmcentralverksamheten  
till Security Operations Center har påbörjats. 

• Rekrytering av ytterligare nyckelpersoner  
för framtida tillväxt. 

• Expansion i västra Sverige fortsätter med eta-
blering av bevakningsverksamhet i regionen.

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång
• Publicering av rapport för tredje kvartalet  

2018 har tidigarelagts till 15 november  
(tidigare 22 november).

Ekonomisk översikt för koncernen (KSEK) Kv 2 2018 Kv 2 2017 6M 2018 6M 2017

Nettoomsättning 56 690 42 727 103 075 80 569

Omsättningstillväxt 33% n.a. 28% n.a.

EBITDA -6 573 1 803 -11 280 2 524

EBITDA-marginal -11,6% 4,2% -10,9% 3,1%

Periodens resultat -9 357 984 -14 979 1 003

Resultat per aktie, SEK -1,26 0,18 -2,02 0,19

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 396 493 -22 491 4 537

Medelantal anställda 378 326 321 312

ADRESS:
Tempest Security AB

Rålambsvägen 17
115 29 Stockholm

TEL: 010-45 777 60
MAIL: investor@tempest.se

WEB: investor.tempest.se
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Ord från VD:

Vi utvecklas snabbare än plan
Vi har flyttat fram våra positioner snabbare än  
väntat under våren. Förvärv vi avsåg att göra  
efter börsnoteringen skedde redan i februari  
och utvecklingen av organisationen har ett 
högre tempo än planerat. Det speglas i vår till-
växt, vilken nådde 33% i andra kvartalet.

Under kvartal två har vi tecknat många nya avtal, 
bland annat med Värmdö kommun och Sveriges  
Radio samt flera mindre, men viktiga, avtal för 
särskilda tjänster. Vi påbörjade också leverans 
till exempelvis NK i Stockholm och Göteborg. 

Den positiva trenden med hög tillväxt och om-
fattande utveckling har lett till en snabb in-
vesteringstakt. I börsnoteringen avsåg vi att 
använda 50% av kapitalet till förvärv, 25% till 
larmcentralen och investera 25% i rörelsekapi-
tal. Det är en plan vi följt, men i högre tempo än 
vi trodde och vi ser nu fram emot nästa steg. 

Vi ser fler möjligheter än tidigare att hålla en snabb 
utvecklingstakt, vilket är positivt. Vårt höga tempo 
medför vissa utmaningar. Tillväxttakten har lett 
till vissa svårigheter i resursallokering, vilket ökat 
produktionskostnaderna.  Samtidigt har vi haft 
uppstartskostnader och högre rörliga kostnader för 
administration och verksamhetsledning, för att ge 
alla nya ansvariga tid att utveckla sin verksamhet. 

Under hösten 2018 flyttar vi vår larmcentral till vårt 
nya huvudkontor samt tar flera steg för att omvand-
la verksamheten från en traditionell larmcentral 
till ett Security Operations Center (SOC). Upp-
byggnaden av en SOC sker med blicken på både 
traditionella och nya tjänster. I de senare ingår 
Global Support Service, med stöd för våra kunders 
medarbetare dygnet runt, var de än är i världen. 

Alla dessa investeringar baseras på vår långsiktiga 
strategi och övertygelse att vi som bolag måste 
utvecklas. Säkerhetsbranschen är konservativ 
och trots att stora förändringar sker i omvärl-
den, har utvecklingen av säkerhetsbranschen 
varit långsam och begränsad. Vi ser en möjlig-
het i detta och har sedan vår börsnotering ar-
betat intensivt med ett utvecklingsarbete som 
har skalbara produkter och digitala tjänster som 
viktiga mål. Vår SOC är en avgörande del i detta. 

Vår omvärld fortsätter att verka för vår till-
växt och utveckling. Säkerhetsmarknaden 
växer och vi ser ytterligare stora konsolide-
ringar i marknaden som bör gynna oss i det 
korta så väl som det långa perspektivet.  

 

Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ)
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Larmcentralen vidare- 
utvecklas till ett  
Security Operations Center (SOC)
Efter första kvartalets utgång har vi påbörjat 
arbetet med att utveckla området Övervakning 
från en traditionell larmcentral till ett så kallat 
Security Operations Center. Det är ett spännan-
de första steg i en vidareutveckling av verksam-
heten och ett led i vår övergripande strategi att 
kombinera våra olika verksamhetsområden. 

Från att i huvudsak ha arbetat med övervakning av 
larm och motsvarande traditionella tjänster höjer 
vi nu stegvis kapaciteten och tillför fler tjänster 
i larmcentralen för att kunna utöka erbjudandet 
i övriga verksamhetsområden. Detta inkluderar 
bland annat support för våra kunder inom Särskil-
da Tjänster. Vi är en av få aktörer i Sverige som 
kan erbjuda stöd för motsvarande tjänster via en 
auktoriserad larmcentral, vilket är en stor skill-
nad i trygghet och tillgänglighet för våra kunder. 
Vi utökar också vår kapacitet att tillhandahålla 
videoövervakning och analys för våra kunder 
under hösten. Med den här utvecklingen kom-
mer ytterligare möjligheter till lönsamhetsförbätt-
ring inom verksamhetsområdet Övervakning. 

Nya rekryteringar
Ytterligare rekrytering av nyckelpersoner har 
skett under årets första sex månader. Bland 
våra nya medarbetare ingår Janne Rastas, 
Mikael Tärnlund och Andreas Ahnlund. 

Janne Rastas har tillträtt som Head of Sales 
inom Bevakning, Teknik och Övervakning. Han 
har lång erfarenhet inom försäljning med bak-
grund som affärsutvecklingschef Säkerhet på 
Coor Service Management och innan dess som 
försäljningschef på SOS Alarm. Med sin långa 
erfarenhet, starka driv och stora entusiasm till-
för Rastas mycket och vi ser redan positiva 
resultat av att han har påbörjat sitt arbete. 

Mikael Tärnlund tillträder som Head of Special  
Services 1 september 2018. Tärnlund har en  
mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen  
både nationellt och internationellt.

Andreas Ahnlund tillträder 1 september som  
Operations Manager för Global Support Services,  
ett mycket spännande område med hög  
potential. Ahnlund har även han en mångårig  
erfarenhet samt ett stort kontaktnät från säkerhets- 
branschen både nationellt och internationellt.

Nya avtal
Ett betydande antal nya avtal har tecknats inom 
alla verksamhetsområden under såväl årets 
första sex månader som under andra kvartalet. 
Flerparten av dessa avtal är var och ett av be-
gränsad storlek men stärker vår avtalsportfölj, 
både i form av spridning och god lönsamhet. 

Under årets första sex månader samt under andra 
kvartalet har områdena Nacka och Värmdö i 
Stockholms Län stärkts ytterligare genom inflö-
det av nya avtal. I avtalen som tecknats under 
andra kvartalet ingår bland annat ett förlängt och 
uppdaterat avtal med Artipelag på Värmdö samt 
ett betydande avtal med Värmdö Kommun. Det 
senare avtalet omfattar allt ifrån personella be-
vaknings- och säkerhetstjänster till personskydds-
tjänster, larmcentralstjänster, säkerhetstekniska 
installationer, personlarm samt möjligheter till att 
avropa ytterligare säkerhetsrelaterade tjänster. 

Expansion i västra Sverige
Med stöd från Gothia Protection Group (GPG), 
vilket förvärvades i första kvartalet, arbetar vi 
aktivt med vår fortsatta expansion i västra Sverige. 
GPG har stark närvaro i området med fokus på 
Särskilda Tjänster och därför är Tempests fokus 
framförallt områdena Bevakning och Övervakning. 
Expansionen inom dessa områden är i ett tidigt 
skede men målet är att utveckla alla Tempests 
fyra verksamhetsområden ytterligare i regionen. 
Under andra kvartalet har vi bland annat startat 
en mobil bevakningsverksamhet i Göteborg.

Väsentliga händelser  
andra kvartalet 2018
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Tidigarelagd publicering av 
rapport för tredje kvartalet

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga 
publicering av rapporten för tredje kvarta-
let. Rapporten kommer att publiceras den 
15 november (tidigare 22 november).

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång
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Ekonomisk information
Omsättning
Nettoomsättningen växte med 33% till 56,7 
(42,7) MSEK under andra kvartalet. 

För de första sex månaderna ökade netto- 
omsättningen med 28% till 103,1 (80,6) MSEK. 

Tillväxttakten var högre i andra än i första 
kvartalet. Förvärv bidrog positivt till tillväx-
ten i både första och andra kvartalet.  

Resultat
Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA,  
var -6,6 (1,8) MSEK i andra kvartalet. Juste-
rat för jämförelsestörande poster var EBIT-
DA för andra kvartalet -6,0 (2,7) MSEK.

Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA,  
var -11,3 (2,5) MSEK under årets första sex må-
nader. Justerat för jämförelsestörande poster 
var EBITDA för perioden  -9,9 (4,2) MSEK.

Resultatet för andra kvartalet var -9,4 (1,0) MSEK. 
För årets första sex månader var  
resultatet  -15,0 (1,0) MSEK. 

Under årets första sex månader har höga kostnader 
belastat resultatet. Den operativa verksamheten 
har belastats av löpande förlust i larmcentralverk-
samheten, kostnader för uppstart av nya uppdrag 
samt svårigheter i resursallokering som lett till 
oönskat höga produktionskostnader. Det är kost-
nader som varit högre i andra än i första kvartalet. 

Därutöver har kostnader för administrativt- och 
verksamhetsledande stöd belastat resultatet. Det 
är rörliga kostnader som tagits för att ge nytillsatta 
ansvariga personer tid att både komma tillrätta i sin 
roll samtidigt som de drivit ett omfattande utveck-
lingsarbete. Det är kostnader som varit högre i an-
dra än i första kvartalet. Omständigheterna som för-
anlett en stor andel av dessa kostnader under årets 
första sex månader förväntas minska under hösten.

Av de kostnader som belastar resultatet är 0,6 
(0,9) MSEK i andra kvartalet att anse som jämfö-
relsestörande. För årets första sex månader är 

motsvarande kostnader 1,4 (1,7) MSEK. De jämförel-
sestörande kostnaderna är i huvudsak hänförliga 
till förvärv (främst löpande förlust i larmcentralv-
erksamheten), fusion av larmcentralbolaget med 
Tempest Security Sverige AB samt kostnader 
för vissa, men långt ifrån alla, stödtjänster.

Kassaflöde och kassa
Andra kvartalets kassaflöde från den löpan-
de verksamheten uppgick till -7,4 (0,5) MSEK. 
Justerat för jämförelsestörande poster om 1,1 
(0,9) MSEK uppgick kassaflödet från den lö-
pande verksamheten till -6,3 (1,4) MSEK. 

För årets första sex månader uppgick kassaflödet 
från den löpande verksamheten till -22,5 (4,5) 
MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster 
om 1,8 (1,7) MSEK uppgick kassaflödet från den 
löpande verksamheten till -20,7 (6,2) MSEK.

Förutom löpande rörelseförlust är andra kvartalets 
kassaflöde från den löpande verksamheten nega-
tivt påverkat av årlig utbetalning av semesterskuld 
till timanställda, vilket uppgår till betydande belopp. 

Uppstart av nya kunder och uppdrag medför att 
fakturering initialt tar mer tid, vilket medför att ande-
len kundfakturor som betalas först efter periodens 
avslut ökar. Det skedde till viss del i slutet på första 
kvartalet och rör betydande belopp i andra kvarta-
let på grund av den allt högre tillväxttakten. Åtgär-
der för att trimma tiden för denna hantering vidtas. 

Under början av andra kvartalet har slutgiltig 
betalning för förvärvet av larmcentralen från 
Falck erlagts om 5,2 MSEK, vilket markant på-
verkat det totala kassaflödet för perioden.

Bedömning av kassan vid slutet av sexmånaders- 
perioden, samt beaktat ytterligare kundintäkter 
tillhörande första halvåret som först betalats in efter 
periodens slut, ger att bolagets kassa räcker  
minst sex månader framåt från rapportdatum  
för andra kvartalet. Styrelsen kommer 
att utvärdera behovet för kapitalanskaff-
ning under de kommande månaderna.
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Finansiell information - Koncernen
Resultaträkning

Belopp i KSEK Kv 2 2018 Kv 2 2017 6M 2018 6M 2017

Nettoomsättning 56 690 42 727 103 075 80 569

Övriga rörelseintäkter 87 124 325 264

Summa rörelsens intäkter 56 777 42 851 103 400 80 833

Handelsvaror -5 018 -1 734 -8 847 -2 949

Övriga externa kostnader -8 589 -4 204 -15 655 -7 981

Personalkostnader -49 743 -35 110 -90 178 -67 379

EBITDA -6 573 1 803 -11 280 2 524

Avskrivningar och nedskrivningar -2 423 -814 -4 354 -1 501

Rörelseresultat -8 996 989 -15 634 1 023

Finansnetto -95 -6 -124 -21

Resultat före skatt -9 091 983 -15 758 1 002

Skatt -266 1 779 1

Periodens resultat -9 357 984 -14 979 1 003
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Finansiell information - Koncernen
Balansräkning

Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 31 906 8 011 15 643

Materiella anläggningstillgångar 1 389 968 1 579

Finansiella anläggningstillgångar 4 657 8 281 3 864

Summa anläggningstillgångar 37 952 17 260 21 085

Omsättningstillgångar

Varulager 481 852 477

Kundfordringar 29 018 25 182 26 650

Aktuella skattefordringar 0 0 0

Övriga fordringar 815 1 379 1 107

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 383 2 820 4 715

Kassa och bank 11 774 15 420 47 126

Summa omsättningstillgångar 52 470 45 653 80 075

SUMMA TILLGÅNGAR 90 422 62 913 101 160

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 754 54 727

Övrigt tillskjutet kapital 40 817 942 35 988

Annat eget kapital inklusive årets resultat -19 220 1 900 -4 590

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Summa eget kapital 22 351 2 896 32 125

Avsättningar

Avsättningar 386 392 7

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 7 683 10 494 704

Summa långfristiga skulder 7 683 10 494 704

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 178 3 111 5 884

Aktuell skatteskuld 278 1 489 1 430

Övriga skulder 18 375 23 683 27 959

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 171 20 848 33 052

Summa kortfristiga skulder 60 001 49 131 68 325

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 90 422 62 913 101 160
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Kassaflöde

Belopp i KSEK Kv 2 2018 Kv 2 2017 6M 2018 6M 2017

Rörelseresultat -8 996 989 -15 634 1 022

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 554 338 3 706 557

Erhållen ränta 10 17 11 27

Erlagd ränta -43 -41 -62 -40

Betald skatt -95 361 -1 662 317

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital

-7 570 1 664 -13 641 1 883

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 173 -1 171 -8 851 2 654

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 396 493 -22 491 4 537

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 791 -726 -24 851 -811

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 12 000 -5 628

Periodens kassaflöde -13 187 -233 -35 342 -1 902

Likvida medel vid periodens början 24 981 15 696 47 126 17 366

Kursdifferens i likvida medel -20 -43 -10 -44

Likvida medel vid periodens slut 11 774 15 420 11 774 15 420

Finansiell information - Koncernen
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Rapport över förändring i eget kapital

Belopp i KSEK Kv 2 2018 Kv 2 2017 6M 2018 6M 2017

Ingående balans 31 849 2 215 32 125 7 495

Periodens resultat -9 357 984 -14 979 1 003

Förändring koncernstruktur, valutadif-
ferenser och liknande poster

-142 -303 205 -303

Transaktioner med ägare

Nyemission 0 5 000 401

Utdelning -5 700

Förvärv av andelar i innehav utan be-
stämmande inflytande

Summa transaktioner med ägare 0 0 5 000 -5 299

Utgående balans 22 351 2 896 22 351 2 896

Finansiell information - Koncernen

Förändring i antal aktier Kv 2 2018 Kv 2 2017 6M 2018 6M 2017

Totalt antal aktier, ingående balans 7 267 500 5 440 000 7 267 500 5 315 000

Aktier emitterade i nyemissioner 268 817 0 268 817 125 000

Totalt antal aktier utgående balans 7 536 317 5 440 000 7 536 317 5 440 000

Genomsnittligt antal aktier för perioden 7 401 909 5 440 000 7 401 909 5 377 500
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Finansiell information - Koncernen
Nyckeltal och data per aktie Kv 2 2018 Kv 2 2017 6M 2018 6M 2017

Omsättningstillväxt, % 33% n.a. 28% n.a.

EBITDA-marginal, % -11,6% 4,2% -10,9% 3,1%

Rörelsemarginal, % -15,9% 2,3% -15,2% 1,3%

Vinstmarginal, % -16,5% 2,3% -14,5% 1,2%

Genomsnittligt eget kapital, KSEK 27 100 2 556 27 238 5 196

Räntabilitet på eget kapital, % -34,5% 38,5% -55,0% 19,3%

Soliditet, % 24,7% 4,6% 24,7% 4,6%

Kassa och bank, KSEK 11 774 15 420 11 774 15 420

Antal aktier vid periodens slut, antal1 7 536 317 5 440 000 7 536 317 5 440 000

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, antal1 7 536 317 5 440 000 7 536 317 5 440 000

Genomsnittligt antal aktier, antal 1 7 401 909 5 440 000 7 401 909 5 377 500

Genomsnittligt antal aktier efter utstpädning, antal 1 7 401 909 5 440 000 7 401 909 5 377 500

Resultat per aktie, SEK 1 -1,26 0,18 -2,02 0,19

Resultat per aktie efter utstpädning, SEK 1 -1,26 0,18 -2,02 0,19

Eget kapital per aktie, SEK 1 2,97 0,53 2,97 0,53

Utdelning per aktie, SEK 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Medelantal anställda 378 326 321 312

Definitioner
Omsättningstillväxt

Den procentuella förändringen av nettoomsättning den 
gångna perioden jämfört samma period föregående år.

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i  
procent av periodens nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning. 

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i procent av periodens 

nettoomsättning.

Periodens resultat

Resultat efter finansiella poster, skatt och bokslutsdispositioner. 

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt eget kapital

Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid  
periodens början plus eget kapital vid periodens slut  
dividerat med två.

Räntabilitet på eget kapital

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt antal aktier

Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal  
utestående aktier.

Eget kapital per aktie

Redovisat eget kapital i Bolaget dividerat med antal  
utestående aktier.

Utdelning per aktie

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier  
vid utdelningstillfället.

Medelantal anställda (FTE)

Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som  
ett medeltal under perioden.

    1 Justerat för aktiesplit historiskt
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och  
koncernredovisning (K3) samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Tempest Security  
tillämpar inte IFRS. Undantaget finansiell leasing tillämpas samma redovisningsprinciper och  
beräkningsgrunder i i koncernredovisningen som i årsredovisningen 2017 för moderbolaget.  Nya eller 
omarbetade standarder under 2018 har inte påverkat koncernen och moderbolaget under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Tempest Security är utsatta för ett antal verksamhets- och marknadsrelaterade risker som inkluderar:

• Risken att Tempest Security misslyckas med att reagera på och anpassa sig till såväl den rådande som 
den framtida marknadsutvecklingen och i linje med denna utveckla såväl sina befintliga som nya tjänster;

• Risken att Tempest Securitys större kunder väljer att helt eller delvis säga upp eller på annat sätt avsluta 
sina avtal med Koncernen och att Koncernen inte lyckas attrahera nya kunder i samma utsträckning;

• Risken att Tempest Security inte lyckas implementera sina tillväxtplaner att växa organiskt i den takt 
och omfattning som avsetts och att Koncernen misslyckas med att ytterligare expandera sin verksam-
het genom förvärv av rörelser som förbättrar och kompletterar Koncernens befintliga verksamhet;

• Risken att Tempest Security misslyckas med att behålla kompetent personal, inklusive ledande  
befattningshavare, eller med att rekrytera lämpliga efterträdare för det fall sådana lämnar  
Tempest Security; samt

• Risken att relevanta tillstånd för verksamhetens bedrivande inte kommer att erhållas, upprätthållas eller  
förnyas till rimliga kostnader, eller överhuvudtaget, samt att relevanta notifieringar till relevanta  
myndigheter inte vederbörligen görs.

Bolagets revisorer har inte utfört någon granskning av denna rapport för andra kvartalet 2018.

Granskning

Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Tempest Security AB (publ) och närstående som väsentligt påverkat företagets  
ställning och resultat har inte ägt rum.
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens  
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som  
företaget står inför. 

Stockholm den 23 augusti 2018

För ytterligare information kontakta
Andrew Spry, VD, Tempest Security AB (publ)

Telefon: +46 72 454 14 30

Email: andrew.spry@tempest.se

Tempest Security AB (publ)

Org nr 556936-8524

Rålambsvägen 17, 17 TR

SE-112 59 Stockholm

15 november 2018, Rapport tredje kvartalet 2018

22 februari 2019, Bokslutskommuniké 2018

Kalender

Bolagsbeskrivning
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med lång-
siktiga relationer med både våra kunder och medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stöd-
jer 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 per-
sonskydd, 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.


