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Confidence positiva tillväxtfas understöds genom ökad rörelsekredit 

Stockholm den 21 oktober, 2019 - Bolagets styrelse har beslutat att ingå avtal om en temporärt 
utökad rörelsekredit med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK för att understödja den starka 
försäljningstillväxten och positiva utvecklingen i bolaget. 

Mot bakgrund av bolagets starka försäljningstillväxt och orderingång i kombination med kraftig ökad offertstock, 
inklusive ett antal pågående större entreprenader, har bolaget behov av ett ökat finansiellt handlingsutrymme för att 
kunna hantera naturliga likviditetsvariationer i samband med kraftig tillväxt. Volymökningen i bolaget sker nu med en 
relativt hög andel entreprenader varvid Confidence ledning och styrelse anser att en rörelsekredit motsvarande ca.10% 
av bolagets omsättning bör finnas att tillgå och får anses som normalnivå i entreprenadtung verksamhet. 

Under 2019 har bolaget framgångsrikt och enligt plan sänkt kostnadsnivån, implementerat en ny 
ledningsorganisation och försäljningsstruktur vilket genererat en kraftigt ökad orderingång och offertstock. Den 
snabba försäljningstillväxten har bundit ytterligare rörelsekapital och vid perioder av tillväxt kan försenade 
projektbeställningar och projektstarter riskera att försätta bolaget i temporärt utmanande likviditetssituationer. För 
att utöka bolagets handlingsutrymme, möjliggöra fortsatt god tillväxt och understödja den positiva utvecklingen har 
därför ett avtal om tillfälligt ökad rörelsekredit tecknats med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK. Bolagets totala 
rörelsekredit ökas därmed från tidigare nivå om 5 MSEK till totalt 12 MSEK. Confidence omsatte under både 2016 
och 2017 över 120 MSEK och 12 MSEK i tillgänglig rörelsekredit skulle motsvara ca 10% av denna omsättningsnivå. 

Bakom denna satsning står även bolagets finansiellt starka och stabila ägarkrets. Ett konsortium bestående av ett antal 
av bolagets största aktieägare under ledning av Confidence enskilt största ägare, Rutger Arnhult (tillika största ägare i 
fastighetsbolagen Klövern och Castellum, två av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag), har ingått avtal om 
borgensåtagande motsvarande 4,5 MSEK. Med detta starka och långsiktiga stöd från bolagets huvudägare ser bolaget 
med tillförsikt fram emot att möta den ökade efterfrågan på bolagets lösningar.  

Vidare fortsätter bolaget att kontinuerligt se över verksamheten för att ytterligare optimera kunderbjudandet 
och effektivisera våra leveranser. Detta inkluderar även fortsatta strukturella diskussioner med såväl säljar- som 
köparsidan för att uppnå en optimal affärsmix och organisationsstruktur. 

Med den utökade krediten så uppfyller bolaget därmed alltjämt Nasdaqs krav om tillgängligt rörelsekapital. Den 
tillfälligt utökade krediten skall återbetalas senast 2020-06-30 och senast 2 månader innan detta datum har 
bolaget förbundit sig att säkerställa att en full återbetalning av den utökade krediten om 7 MSEK kan ske genom 
egna medel eller annan säkerställd finansiering. 
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Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl 15:00 CET. 

 

För ytterligare information: 

Pär Nilsson 
Verkställande direktör 

Tel +46 (0)8 620 82 00 

 

Om Confidence 

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och 
brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder 
bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska 
låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ 
First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 


