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Transfer Group sonderar marknaden för en eventuell avyttring av
dotterbolaget Commuter Security Group

Styrelsen i Transfer Group AB (publ) (“Transfer”) har beslutat att sondera marknaden för en
eventuell strategisk avyttring av det helägda dotterbolaget Commuter Security Group AB
(“CSG” eller “Bolaget”). Som ett led i strategiarbetet med målsättningen att förflytta sig högre
upp i värdekedjan, genom ökat fokus på teknikområdet, skulle en försäljning av CSG frigöra
kapital för såväl potentiella strategiska förvärv som accelererad vidareutveckling av befintliga
mjukvarulösningar.

CSG förvärvades av Transfer under början av 2021 och har sedan dess haft en stark utveckling i
termer av omsättning och antalet vunna upphandlingar. Sedan fusionen tillsammans med dåvarande
Sensec Holding AB (publ) under första kvartalet 2022 har ledningen utarbetat en strategisk plan för att
skapa högre marginaler och ett starkare resultat. Som ett resultat av det arbetet presenterade Transfer
en ny verksamhetsuppdatering i vilken sectech och geografisk expansion ska utgöra tillväxten
kommande år. En potentiell försäljning av CSG skulle innebära ökade möjligheter att genomföra nya,
strategiska förvärv, inom säkerhetsteknologiområdet samt större möjligheter att finansiera utveckling
av redan befintliga mjukvarulösningar.

- CSG har haft en fantastisk tillväxt sedan vi förvärvade dem för cirka 1,5 år sedan. I takt med
att världen förändras måste vi även anpassa oss till vad marknaden efterfrågar. En försäljning
av CSG skulle ge oss utrymme att skala upp våra befintliga mjukvarulösningar inom
sectech-området, det vill säga BRAINS, Tools och Alerty. Ytterligare rörelsekapital skulle även
öppna upp möjligheter för nya förvärv som skulle kunna komplettera vår redan starka
mjukvaruportfölj, säger Pernilla Jennesäter, vd på Transfer Group.

Transfer har anlitat Mangold Fondkommission AB som rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information kontakta:
Pernilla Jennesäter, VD Transfer Group, pernilla.jennesater@transfer.se
Amudova AB är Transfer Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik
och säkerhetsfrågor är man en one-stop-shop för fysisk säkerhet som kan erbjuda allt från mjukvara,
hårdvara, till utbildning och bemanning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen
inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl
individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att
beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group
har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för
morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022, kl 08.00.


