
 

 

Pressmeddelande  

Göteborg 2022-11-25 

 

Zesec of Sweden AB (publ) publicerar kvartalsrapport 

Q3 1 juli – 30 september 2022 
 

Zesec har ökat nettoomsättningen med 352% för Q3 2022 jämfört med 

Q3 2021. Bolaget når fortsatt tillväxt nationellt samt internationellt. 

Partnerskap som stärker bolagets försäljning har tecknats under perioden 

 
BOLAGET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 88 (25) KSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -3 183 (-4 333) KSEK 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 183 (-4 333) KSEK 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK 

 

Zesec fortsätter att expandera med återförsäljare i Sverige och internationellt vilket 

tidigare kommunicerats. Parallellt med expansionen installerar Zesec mobil 

passage och mobil porttelefoni via återförsäljarnätverk samt direkt till 

fastighetsägare, däribland Diös Fastigheter.  

 

Under Q3 har Zesec även skapat en ny integration tillsammans med SALTO 

Systems och erbjuder nu mobil porttelefoni till företagskunder, en nyhet som 

presenterades av SALTO Systems på säkerhetsmässan SKYDD 2022. Samtidigt 

har Zesec lanserat integrationslösning tillsammans med FastPark som innebär att 

bilister kan hyra ut samt få tillgång till parkeringsplatser över hela Sverige. 

 

Zesec har, på beslut av styrelsen den 19 september 2022, tillförts cirka 21,4 MSEK 

före emissionskostnader och kvittningar genom företrädesemission. I samband 

med emissionen har Zesec bytt mentor för handel på NGM Nordic SME från 

Mangold Fondkommission AB till Eminova Fondkommission AB. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Gilborne, VD på Zesec of Sweden AB (publ) 

mg@zesec.com 

+46 70	375 40 74 

 

Bolagets Mentor är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 
 

Denna information är sådan information som Zesec of Sweden AB (publ) är skyldiga att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl.08.45 CEST. 
 



 

Pressmeddelanden under perioden kan du läsa här  

 

Den kompletta Kvartalsrapporten Q3 1 juli – 30 september 2022 kan du läsa här 

 

Om Zesec 

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic 

SME. Bolaget erbjuder digital porttelefoni och passage för flerbostadsfastigheter och 

kontor. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast 

behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens 

existerande elektriska lås digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad 

styrenhet MX installerad av auktoriserad återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade 

porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och röstsamtal i 

smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som 

helst i världen. Vi bygger det nyckelfria samhället. 

www.zesec.com 

https://static1.squarespace.com/static/5e25865028d64d4b98095079/t/63806d2066ef155fd6ad909e/1669360946516/Zesec_of_Sweden_AB%28publ%29_KvartalsrapportQ3_1juli-30september_2022.pdf
https://www.zesec.com/pressmedelanden-zesec

