TC Connect tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Mysec
Sweden AB - ett av Stockholms ledande privata säkerhetsbolag
TC Connect har tecknat ett principavtal om att förvärva Mysec Sweden AB, affären kommer att slutföras under april efter sedvanlig due
diligence. Mysec blir det fjärde dotterbolaget inom koncernen TC Connect.
- TC Connect AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Mysec Sweden AB avseende förvärv av verksamheten.
- Mysec har brutet räkenskapsår, och omsättningen från maj 2017 till februari 2018 uppgick till ca 29 MSEK,
- Mysecs rörelseresultat under denna period uppgick till drygt 15 %.
- Förvärvet av Mysec förväntas bidra positivt till koncernens resultat och vinst per aktie.
- Förvärvskostnaden uppgår till maximalt 35 MSEK, varav 10 MSEK i aktier, 10 MSEK villkorat att resultatet för 2018 är i nivå med historisk
lönsamhet och resterande i likvida medel vid tillträde.
- Flera finansieringsalternativ finns tillgängliga, bland annat lånefinansiering.
Om Mysec Sweden AB
Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Mysec innehar ett
kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001. Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma
för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061. Mysec
Larmportal är en egenutvecklad produkt som digitaliserar och effektiviserar säkerhetsbranschen. Med en stark position i Stockholmsregionen
har företaget byggt långvariga kundrelationer med dokumenterat hög leveranskvalitet. Viktiga större kunder är Arla, SISAB, ICA, Botkyrka
kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja. Mysecs tre ägare och entreprenörer, Toste Hedlund, Kurt Jonsson och Peo
Wallgren, kommer att fortsätta i sina funktioner i bolaget, vilket nu ingår i en First North noterad koncern med ökade möjligheter till tillväxt.
Mysec har innehaft AAA-kreditrating under många år och utsågs till DI Gasell 2017. Att bli utsedd till ett Gasellföretag innebär bland annat:
- En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
- Minst fördubblat sin omsättning.
- Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
- Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
- I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
Affären i siffror
Förvärvskostnaden uppgår till maximalt 35 MSEK varav 10 MSEK i aktier (efter godkännande av TC Connects bolagsstämma), maximalt 10
MSEK förutsatt att resultatet för 2018 är i nivå med historisk lönsamhet, och resterande i likvida medel vid tillträde. Avtalet förväntas slutföras i
april efter sedvanlig due diligence. Flera finansieringsalternativ finns tillgängliga, bland annat lånefinansiering.
Kommentarer från ledning
”Mysec fyller alla våra krav på förvärv, en stark entreprenöriell ledning, långvariga kundrelationer, hög tekniknivå, stabil tillväxt och hög
lönsamhet. Ledningen får dessutom en större del av köpeskillingen i aktier vilket blir ett viktigt incitament. Min övertygelse är att Mysec
Larmportal kommer att öppna ytterligare vägar till lönsam tillväxt och att Mysec blir en viktig del i utvecklingen av den säkerhetsinriktade
företagsgruppen TC Connect.” – Ole Oftedal, koncernchef och VD i TC Connect
”Vi är stolta över den resa vi gjort med Mysec och hur vi nära våra kunder byggt ett mycket fint företag. Vi ser också stora möjligheter för oss
med TC Connect genom att komma in i ett större sammanhang, att få vidareutveckla våra produkter, att ta oss an ännu större projekt och nya
geografiska områden. Det blir en spännande resa för oss alla i Mysec, många av våra duktiga medarbetare har varit med från starten. Vidare
är det viktigt för oss att vi också blivit aktieägare i TC Connect vilket är en stark drivkraft för att ta Mysec till nästa nivå!” säger Toste Hedlund,
VD i Mysec.
Tidigare förvärv
AW Technic förvärvades 2017 av och har utvecklats mycket väl inom koncerngruppen med leverans av ett antal stora projekt i Europa till
multinationella företag och har samtidigt skapat en helt ny bas för fortsatt utveckling. Tillväxten är mer än 100 % och framtiden ser lovande ut.
Två viktiga affärer som tecknades under slutet av 2017 var övervaknings- och inpasseringssystem till Spotify och Keppel Data Centers i
Tyskland.
Om TC Connect
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den
offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett
hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt
efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcconnect.se
Toste Hedlund, VD Mysec Sweden AB
+ 46 70 241 15 04
toste.hedlund@mysec.se
Viktig information:
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 Mars 2018 kl. 08.30 CET.

