Pressinformation 20 augusti 2021
Kvartalsrapport andra kvartalet 2021

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First
North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2021

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG APRIL - JUNI 2021
»

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 58,4 (21,6) MSEK, en tillväxt på 170,4 procent jämfört med
motsvarande kvartal förra året. Tillväxttalet är dels drivet av förvärvet av Nordic LEVEL Services Group
AB (”LEVEL”) som konsoliderats från 2021-05-01 men också av en stark underliggande organisk tillväxt.
Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 37,7 procent.

»

Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 2,3 (-8,0) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 (-9,0) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till
0,7 (-8,0) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,9 (-9,0) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden uppkomna engångskostnader på 1,6 MSEK hänförliga till
integrationen av de förvärvade enheterna i LEVEL-koncernen.

»

Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-9,4) MSEK

»

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,02 (-0,60) SEK före och efter utspädning.

»

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till
0,3 (-8,4) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -51,1 (9,8) MSEK. Det höga
negativa kassaflödet efter förändring av rörelsekapital är en effekt av förvärvet av LEVEL, vilket kompenseras av de starka positiva kassaflödena från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten
så att periodens sammantagna kassaflöde blir 15,0 (2,2) MSEK.

»

Förvärvet av LEVEL och andra väsentliga händelser under andra kvartalet beskrivs närmare under rubriken
VÄSENTLIGA HÄNDELSER på nästa sida i denna rapport.
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - JUNI 2021
»

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,2 (45,4) MSEK, en tillväxt på 92,1 procent jämfört med
motsvarande kvartal förra året. Motsvarande organiska tillväxt för jämförbara enheter blev 30,0 procent.

»

Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 3,4 (-10,3) MSEK och justerat rörelseresultat
(EBIT) uppgick till 0,8 (-12,4) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 0,8
(-12,4) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,7 (-12,4) MSEK.

»

Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,5 (-13,1) MSEK

»

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,03 (-0,85) SEK före och efter utspädning.

»

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till
0,9 (-11,1) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -53,8 (8,2) MSEK. Det
höga negativa kassaflödet efter förändring av rörelsekapital är en effekt av förvärvet av LEVEL, vilket kompenseras av de starka positiva kassaflödena från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten så att periodens sammantagna kassaflöde blir 21,9 (9,0) MSEK.
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

ESPLANADEN 3B, 172 67 SUNDBYBERG
Telefon: +46 (0)8 620 82 00
Internet: www.confidence.se
e-post: info@confidence.se
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PERIODEN JANUARI - JUNI 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
»

I maj skapades en helt ny säkerhetsaktör på marknaden. Då tillträddes aktierna i Nordic LEVEL Services
Group AB (LEVEL). Denna kvartalsrapport för andra kvartalet 2021 är den första kvartalsrapporten efter
Confidence förvärv av LEVEL. De förvärvade enheterna, som konsoliderats i koncernen, från 2021-05-01,
har under perioden bidragit med 26,0 MSEK av koncernens omsättning och 1,4 MSEK av koncernens
justerade EBITDA. Se vidare förvärvsanalys på sid 20 i denna kvartalsrapport.

»

Förvärvet av LEVEL har möjliggjort en marknadsunik affärsmix bestående av tre starka och jämbördiga
divisioner som kan erbjuda kunder egna tjänster och produkter eller skräddarsydda kombinationer av helhetslösningar bestående av kvalificerad säkerhetsrådgivning (division Advisory), säkerhetsteknik (division
Technology) bevakning, personskydd och parkeringstjänster (division Operations).

»

Ett intensivt integrationsarbete inom ramen för en 100-dagars-plan inleddes direkt efter förvärvet av LEVEL
för att snabbt få en koncerngemensam tillväxtplattform på plats. Syftet har varit att skapa ett gemensamt
företag med en skalbar affärsmodell och realisering av synergier. Denna tillväxtplattform möjliggör korsförsäljning och tillväxt med marginellt ökade overhead-kostnader, vilket kommer bidra till positivare kostnadsrelationer i takt med att volymerna ökar genom fortsatt stark organisk tillväxt och ytterligare förvärv.
Tillväxtplattformen utvecklas ytterligare senare i rapporten av Styrelseordföranden.

»

Arbetet med tillväxtplattformen har under perioden medfört engångskostnader på 1,6 MSEK. För att skapa
jämförbarhet avseende bolagets underliggande resultatutveckling redovisas justerade EBITDA och EBIT
där dessa engångskostnaderna har exkluderats.

»

I april beslöt styrelsen att uppdatera koncernens långsiktiga finansiella mål för tillväxt och lönsamhet.
Bolaget ska, under lönsamhet och med en kombination av organisk tillväxt och förvärv, på fem års sikt växa
omsättningen till 1 mrd SEK och på sikt uppnå en rörelsemarginal (EBIT) på 10 %.

»

Koncernen återinför EBITDA som ett alternativt resultatmått, eftersom förvärvet av LEVEL har lett till att
de IFRS-baserade avskrivningarna har ökat och som gör att både historiska jämförelser och jämförelser
mellan divisionerna blir mer rättvisande på EBITDA-nivån. Se vidare förvärvsanalys på sidan 20 i denna
kvartalsrapport.

»

Under första kvartalet genomfördes en nyemission med företräde för bolagets aktieägare och en
kvittningsemission som tillsammans tillförde bolaget ca 19,1 MSEK före emissionskostnader.

»

I april genomförde Confidence en riktad nyemission av aktier (en sk. private placement) till en grupp
kvalificerade privata investerare, som tillförde bolaget 10,7 MSEK före emissionskostnader.

»

I maj tillsattes en ny och erfaren koncernledning med kapacitet att nå bolagets långsiktiga finansiella mål.
Koncernledningen presenteras på sidan 21.

»

Den 1 juni utsågs Thomas Lundin till VD och koncernchef för den nya koncernen med tillträde den 1 september. Mikael Pettersson som vid den nya koncernens bildande utsetts till divisionschef för Technology
fortsätter som VD och koncernchef fram till Thomas Lundins tillträde. Thomas kommer närmast från en
roll som interim VD och koncernchef för ENACO. Han har 20 års erfarenhet av VD- och styrelseuppdrag
och erfarenheterna omfattar VD för Caverion Sverige, G4S Sverige (numera Avarn Security), Bravida Fire
& Security och Synerco.

»

Covid-19 fortsatte under andra kvartalet att utgöra en belastning för bolaget. En analys visar på en negativ resultateffekt för koncernen under det andra kvartalet på 1,1 MSEK, varav 0,9 MSEK för division
Technology och 0,2 MSEK för division Advisory. Det finns även en negativ Covid-19 effekt inom division
Operations men vi har haft svårt att finna en metod att kvantifiera denna varför vi avstått. Vi bedömer dock
att den är mindre och även har reducerats under rapportperiodens gång. Under första kvartalet var den
negativa resultateffekten 0,6 MSEK och då helt hänförlig till division Technology.
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STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET
Modern säkerhetskoncern för ett tryggt och
säkert svenskt näringsliv och samhälle
Q2 var kvartalet som förändrade Confidence DNA för alltid. Svensk säkerhetsmarknad fick en större och helt ny
typ av aktör på marknaden. Här utvecklar koncernens
arbetande styrelseordförande sin syn på rationalen bakom
förändringen, koncernens affärsmodell och vägen framåt.
Vår syn på branschen
Svenska säkerhetsmarknaden är stor och kommer vara under stark
tillväxt under många år framöver. Samtidigt är branschen väldigt traditionell och står inför en omfattande och komplex transformation. Kunderna efterfrågar smarta helhetslösningar, digitala lösningar som samspelar med människor och jag ser en fortsatt konsolidering då stora

se att vi även blir kontaktade proaktivt av företag som gärna vill bli del
av denna nya konstellation. Vi skiljer oss tydligt från mängden!
Tillväxten skall vara och är lönsam. Vi har arbetat intensivt under Q2
med en 100 dagarsplan för att snabbt få en koncerngemensam tillväxtplattform på plats. Integrationskostnaderna under kvartalet avser
investeringar i denna tillväxtplattform med syftet att skapa ett gemensamt företag med en skalbar affärsmodell och realisering av synergier. Vi har exempelvis tillsatt en helt ny och mycket erfaren koncernledning med kapacitet att nå våra finansiella mål för 2026, rekryterat
en av svensk säkerhetsbransch riktiga tungviktare, Thomas Lundin,
som ny koncernchef med tillträde 1 september, skapat gemensamma
koncernfunktioner och processer inom försäljningsledning, ekonomi/
controller, HR, M&A och kommunikation. Vi har en offensiv tillväxtplan
och denna koncerngemensamma tillväxtplattform möjliggör att vi kan
växa med marginellt ökade overhead-kostnader och att framtida förvärv på ett effektivt sätt kan integreras in i befintlig struktur för snabb
realisering av synergier. Med ökade volymer kommer vår etablerade
tillväxtplattform bidra till positivare kostnadsrelationer.
Vi kommer självklart även behöva investera framöver för att nå våra
tillväxtmål men de kommer fokusera på tillväxtstödjande initiativ,
snarare än ökad overhead. Investeringar kommer framförallt krävas
i nytt varumärke, försäljning och digitala lösningar för att ta tillvara
på många intressanta möjligheter. När det gäller digitala lösningar
är inte minst utvecklingen av smarta fastigheter ett område som vi
kommer ta aktiv del i.
Vår affärsmodell består av följande komponenter:
» Marknadsunikt och balanserat helhetserbjudande

delar av branschen är fragmenterad. Här gäller det för branschens
aktörer att positionera sig rätt och i tid. För de som lyckas finns en stor
uppsida i tillväxt. Totala omsättningen för företag inom svensk säkerhetsmarknad uppgår till hela 49 mrd per år och vår marknadsandel är
< 1 %. Vi har tagit ett medvetet och strategiskt beslut om att vara aktiva
och drivande i denna förändring och har bestämt oss för att på allvar
utmana de etablerade aktörerna om denna marknad!

Så hanterar Confidence förändringarna
Vi har tagit avstamp i kunderna och marknadens efterfrågan. Förvärvet under Q2 av Nordic LEVEL Services Group AB (LEVEL) har
möjliggjort ett marknadsunikt helhetserbjudande där vi kan erbjuda
kunder skräddarsydda kombinationer av kvalificerad säkerhetsrådgivning, säkerhetsteknik, bevaknings och parkeringstjänster. Detta nya
helhetserbjudande, bestående av en kombination av avancerad säkerhetsteknik och mänskliga insatser, har tagits emot väl och med stort
intresse av marknaden. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att leverera
och vidareutveckla dessa tjänster.
Konsolidering handlar i grund och botten om att skapa muskler för att
utveckla nya och attraktiva kunderbjudanden (såväl funktionellt som
geografiskt) och att kunna erbjuda konkurrensmässiga priser p.g.a.
skalfördelar. Vår tillväxt framöver kommer baseras på såväl organisk
tillväxt som M&A. Vi ser de goda korsförsäljningsmöjligheterna i vår
koncern som motor i den organiska tillväxten. När det gäller tillväxt via
M&A innebar förvärvet av LEVEL att vi i ett slag ökade vår omsättning
från ca 100 MSEK 2020 till nära 300 MSEK (vår nuvarande running
rate* för årsomsättning) och det var ett viktigt steg i vår målsättning att
nå 1 mrd i omsättning 2026. Vår förvärvsresa fortsätter. Det är kul att

» Korsförsäljning genom koncerngemensam försäljningsledning
» Affärsmix med bra lönsamhetsmarginaler och god riskdiversifiering
» Koncerngemensam tillväxtplattform för lönsam tillväxt
» Återkommande intäkter som ger stabil intjäning
» Kraftig omsättningstillväxt genom organisk tillväxt och M&A
När det gäller affärsmixen har vi en mycket attraktiv mix av affärsverksamheter som redan under första gemensamma kvartalet genererat
lönsamhet trots integrationskostnader och negativ Covid-påverkan
(positivt EBITDA för koncernen som helhet och för alla enskilda divisioner). Vi ser stora möjligheter att från denna stabila grundposition kunna utveckla lönsamheten framöver. Divisionerna verkar inom
högmarginalområdet kvalificerad säkerhetsrådgivning (Advisory´s
tjänster), det goda marginalområdet säkerhetsteknik (Technology´s
tjänster) och bevakning (Operation´s tjänster) som förvisso har lägre
marginaler men som vi bedömer kan göras mer lönsamt. Detta kommer att ske genom korsförsäljning och kombination av erbjudanden
tillsammans med Technology och Advisory samt med högre inslag av
digitala tjänster. Operations är även verksamt inom parkeringstjänster,
vilket är en bransch där marginalerna är klart högre. Även om M&A
tillfälligt kan förändra relativa storleken av verksamhetsområdena är
denna grundläggande affärsmix av våra tre divisioner, som var och
en kommer bidra signifikant till vår intjäning, något som vi över tid inte
kommer göra avkall på. Den kommer vara fundamental för vår förmåga att generera avkastning i linje med vårt långsiktiga lönsamhetsmål
om en EBIT på 10 %.
Förutom utsikter till bra lönsamhetsmarginaler innebär vår affärsmix
även att tillväxten kan ske under en bra riskdiversifiering p.g.a. de

* vår nuvarande running rate för årsomsättning har kalkylerats enligt
följande: organisk tillväxt i jämförbara enheter i Q2, 137,7 % x förra
årets omsättning 100 MSEK + omsättning i de förvärvade enheterna
under maj+juni, 26,1 MSEK x 6 = 294,5 MSEK
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olika verksamhetsområdena men också genom koncernens väldiversifierade kundbas. Vi har en stark riskspridning genom att ha kunder
bland såväl stora som små företag, offentlig sektor och privatpersoner/
familjer. Det är stor variation i storlek på kundavtalen och kunderna är
verksamma inom olika branscher och sektorer.
Vi kommer framöver arbeta med att successivt öka lönsamheten i koncernen genom ökade volymer inom samtliga divisioner och marginalexpansion inom framförallt Technology och Operations. Advisory har
redan en fantastiskt fin lönsamhetsmarginal varför fokus där kommer
vara att öka volymerna. Våra väl etablerade och redan rätt stora verksamheter inom vart och ett av dessa områden har kapacitet att leverera
marknadsledande lösningar enskilt såväl som i samverkan.
Jag vill i vår affärsmodell även lyfta fram vårt fokus på återkommande
intäkter och hur det ser ut i de olika divisionerna. Advisory´s verksamhet är inte så avtalsbunden men har tack var sin starka leverans oerhört
trogna kunder som man servat under många år. Operations har stora
och långa avtal som skapar hög stabilitet. Technology, avslutningsvis,
har en lönsam service- och eftermarknadsaffär som är stadigt ökande
till följd av den kraftigt ökande orderingången av nya stora projekt.

Möjligheter och utmaningar under pandemin
Pandemin skapar både möjligheter och utmaningar. I det korta perspektivet har hela branschen, inklusive vi själva, drabbats negativt, men vår
bedömning är att denna påverkan endast utgör ett ”hack i kurvan”. Den
underliggande tillväxten inom säkerhetsbranschen är fortsatt stark och
vi ser inga tecken på att den skulle avta p.g.a. pandemin. Bedömningen
är istället att säkerhetsläget i Sverige, mätt som faktisk och upplevd säkerhet, snarare ökat behovet av nya och effektivare säkerhetslösningar
framöver. Den lite större frågan är därför inte så mycket om Covid-19
har påverkat säkerhetsföretagen utan vad man gjort och gör under tiden. Vi har på alla sätt arbetat för att gå stärkta ur pandemin när den väl
klingar av. Förvärvet av LEVEL och etableringen av vår tillväxtplattform
är konkreta exempel på detta. Ett annat exempel är Technology, som,
trots tydlig negativ resultatpåverkan, p.g.a. Covid-19, under första halvåret har nått ett försäljningsrekord på orderingång som vi aldrig varit i
närheten av tidigare, drygt 100 MSEK. Detta är ett starkt tecken på att
kunder planerar för framtida säkerhetsprojekt även om leveranserna
skjuts något på framtiden p.g.a. diverse restriktioner. Bästa vaccinationen mot Covid-19 är ökade aktiviteter mot kunder!

”

Q2 var kvartalet som förändrade Confidence
DNA för alltid. Svensk säkerhetsmarknad
fick en större och helt ny typ av aktör på
marknaden som tar avstamp i kunderna och
marknadens efterfrågan.
Confidence
Securing people and assets

Vi har peggat upp för att starkt bidra till en ökad trygghet och säkerhet
för svenskt näringsliv och samhälle. Både med och utan pandemi!

Detta händer härnäst
Confidence DNA har förändrats i grunden och det är viktigt för oss
att marknaden lär känna denna nya säkerhetsaktör. Vi har dessutom
mycket på gång som vi vill informera marknaden om. Vi kommer på
olika sätt utveckla vår kommunikation för att marknaden på ett lättare
sätt skall kunna förstå och följa vår verksamhet. Ett exempel på detta,
som kickas igång redan i samband med denna Q2 rapport, är att vi
tecknat avtal med Erik Penser Bank om uppdragsanalys som kommer
tillgängliggöras marknaden efter varje kvartalsrapport. Håll till godo!
Vi står rustade för en höst fylld av spännande möjligheter! Jag kan exempelvis redan nu lätta på förlåten om att vi under hösten kommer lansera vårt nya koncerngemensamma varumärke. Det har åstadkommits
mycket under kort tid och då har inte ens vår nya koncernchef Thomas
Lundin tillträtt! Jag ser fram emot att jobba vidare med Thomas som
med sin erfarenhet, nätverk och sitt driv tillsammans med våra grymma
medarbetare kommer lyfta detta flera nivåer framöver. Thomas har lovat att han i Q3 rapporten kommer återkomma med en uppdatering av
resultatet av den vidareutveckling av vår strategi- och affärsutveckling
som han tillsammans med ledningsgruppen kommer driva så snart
han börjar. Stay tuned!
Vår resa har bara börjat!

Gerth Svensson
Arbetande Styrelseordförande
Confidence International AB (publ.)
Tel: +46 (0)8 620 82 00
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VDs KOMMENTAR
EN STARK START!

Efter att vi framgångsrikt under 2020 genomfört en rejäl omstrukturering av ”det gamla Confidence” och inlett 2021 med ett lönsamt första kvartal tar vi nu efter förvärvet av LEVEL ett mycket stort steg framåt i
vår utveckling. Som kombinerat bolag är vi idag en helt ny koncern med en balans mellan människa och
teknik. Detta ger oss en unik position att driva utvecklingen av säkerhetsbranschen framåt i samtliga segment.
Under andra kvartalet ökar vår omsättning med 170 procent jämfört med samma period föregående år. Detta är
naturligtvis i första hand en effekt av vårt förvärv av LEVEL, men även den underliggande organiska tillväxten i verksamheten har varit mycket stark. I jämförbara enheter var den organiska tillväxten jämfört med samma kvartal förra
året 38 procent. Vi levererar under vårt första gemensamma kvartal positivt EBITDA resultat på såväl koncernnivå
som för alla våra tre divisioner, trots integrationskostnader och negativa Covid-19 effekter.
Nettoomsättningen för andra kvartalet blev 58,4 (21,6) MSEK och justerat EBITDA för perioden blev 2,3 (-8,0) MSEK. Advisory omsatte 4,8
MSEK och levererade en EBITDA på 1,3 MSEK, Technology omsatte
32,0 (21,6) MSEK med en EBITDA på 0,8 (-2,5) MSEK och Operations
omsatte 21,7 MSEK med en EBITDA på 0,6 MSEK. För Advisory och
Operations omfattar kvartalet bara perioden maj-juni. I vårt justerade
EBITDA resultat på koncernnivå har vi exkluderat engångskostnader
vi tagit på 1,6 MSEK hänförliga till de kostnader vi haft under perioden
för integration. Vi bedömer att vi kommer ha vissa, dock avklingande,
integrationskostnader även under det tredje kvartalet.
Vi gör ett klart godkänt och i samtliga divisioner lönsamt andra kvartal,
givet att vi vid sidan av vanliga verksamheten varit intensivt sysselsatta med att få en snabb integration av nya koncernen på plats och
fortfarande känner av viss motvind i form av påverkan av Covid-19.
Advisory gör ett starkt resultat under kvartalet och vi gläds dessutom
åt det stora avtalet med Sveriges Television som de vann under maj
månad. I en analys vi genomfört har vi dragit slutsatsen att den negativa resultatpåverkan av Covid -19 under andra kvartalet uppgick till 1,1
MSEK för koncernen. Exempel på detta är t.ex inställda evenemang
som betyder mindre bevakningstjänster inom Operations, helt inställda
säkerhetsutbildningar inom Advisory, högre sjuktal hos egen och kunds
personal vilket påverkar samtliga divisioner samt försvårad access till

Orderingång (tkr)

”

kundprojekt inom Technology. När det gäller Technology tyngs resultatet inom låsverksamheten väsentligt av pandemins påverkan på hotelloch konferensnäringen. Här börjar det dock äntligen skönjas en viss
återhämtning under Q3.
Orderingången under hela det första halvåret har varit mycket stark.
Om vi analyserar jämförbara enheter omsatte ”det gamla Confidence”
på helåret 2020 drygt 100 MSEK. I ingången till 2021 satte säljorganisationen ett ”stretch target” att slå föregående års helårsomsättning
i nyförsäljning under första halvåret, vilket också uppnåddes med en
orderingång på 101,9 MSEK att jämföra med 55,1 MSEK för samma
period föregående år. Med andra ord en ökning med 85 procent och
ett nytt försäljningsrekord! En starkt bidragande faktor till ökningen är
det stora avtalet med Kriminalvården som kommunicerades under Q1.
Den starka organiska tillväxten hänger samman med en stark tillväxt
i de segment som vi har prioriterat inom ”det gamla Confidence” och
där division Technology skapat en väldigt stark position, främst inom
kritisk infrastruktur inklusive datacenter. Positionen har byggts upp
med kompetens, erfarenhet och ett attraktivt kunderbjudande men
också genom ett fokuserat försäljningsarbete och en välfungerande
serviceorganisation. Jag är stolt över hela teamet från ”det gamla
Confidence” som åstadkommit detta.

Offertstock (tkr)

Confidence helhetserbjudande är en marknadsunik och en balanserad mix
av kvalificerad säkerhetsrådgivning, säkerhetsteknik, bevaknings- och
parkeringstjänster. Vi gör detta genom tre starka och jämbördiga divisioner.
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VDs KOMMENTAR
Till Technology vill jag också välkomna Larmteknik, den del av LEVELförvärvet som sedan maj också är en del av Technology. Larmteknik
är ett fint bolag med en genuin historia och också ett konkret exempel
på hur synergier kan skapas mellan de olika verksamheterna i den
nya koncernen. Larmteknik har historiskt haft stora fördelar av ett nära
samarbete och korsförsäljning med de delar i den nya koncernen som
nu ingår i division Advisory. Med larmteknik breddar vi vårt erbjudande
till att även omfatta småföretag och privatpersoner/familjer. Vi har nu
inom Technology möjlighet att erbjuda avancerade säkerhetslösningar
för alla kundsegment: från stora och små företag och offentliga organisationer till privatpersoner/familjer.

Genom att utvinna det bästa ur bägge bolagen skulle den nya koncernen erbjuda marknaden en unik affärsmix med god lönsamhet och
förutsättningar att utvecklas snabbt. Confidence säkerhetstekniska
spetskompetens och avancerade lösningar, strukturellt utvecklade och
processorienterade arbetssätt, starka kundrelationer samt långa historia tillbaka till 1989. I kombination med båda bolagens passionerade
ledarskap och starka kulturer samt LEVEL’s framåtlutade nytänkande
approach, starka varumärke samt fokus på människa och medarbetare och med ett erbjudande inom kvalificerad rådgivning och operativa
tjänster var ett recept för framgång. Tanke har nu blivit verklighet och det
är lugnt sagt en spännande resa vi påbörjat.

Sammantaget innebär Confidence helhetserbjudande en marknadsunik och balanserad mix av kvalificerad säkerhetsrådgivning, säkerhetsteknik, bevaknings- och parkeringstjänster. Vi gör detta genom tre
starka och jämbördiga divisioner och ser med tillförsikt fram emot att
för våra kunder vidareutveckla och leverera vårt erbjudande som individuella tjänster eller som en marknadsunik helhet.

Den 1 september lämnar jag över stafettpinnen som VD och koncernchef till Thomas Lundin och ser då fram emot att fortsätta att leda
division Technology inom den nya större koncernen. Jag känner Thomas sedan många år som en ytterst kompetent och utvecklingsinriktad branschkollega och det är med varm hand som jag lämnar över
ansvaret för vår vidare expansion och utveckling till honom.

Vi har i den nya koncernen, med en ny ledningsgrupp där samtliga
divisionschefer ingår sedan samgåendet i maj, börjat bygga processer för att åstadkomma synergier och samordningsfördelar i större
skala. Vi ser en stor potential att kunna erbjuda våra kunder ett bredare spektrum av tjänster och lösningar inom hela säkerhetsområdet.
Vi har även etablerat en tillväxtplattform för fortsatt offensiv tillväxt,
såväl organiskt som genom förvärv, som kommer generera ytterligare
skalfördelar. Vi har bl a centraliserat viktiga koncernfunktioner och vi
outsourcar delar av våra ”non core”-verksamheter för ytterligare effekt
och förmåga att växa och integrera nya verksamheter.

Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder och partners samt framför allt
våra medarbetare som varit med på den tidigare resan och välkomna
alla nya från LEVEL in i teamet. Tillsammans har vi nu en unik möjlighet att utveckla marknadens bäst positionerade säkerhetsaktör och
bygga en koncern som utmanar de etablerade aktörerna rejält.

”

I ingången till 2021 satt säljorganisationen
upp ett ”stretch target” att slå föregående
års helårsomsättning i nyförsäljningen
under första halvåret. Detta uppnåddes
med en orderingång på 101,9 MSEK att
jämföra med 55,1 MSEK för samma period
förra året. En ökning med 85 procent och
ett nytt försäljningsrekord!

Mikael Pettersson
VD, Confidence International AB (publ.)
Tel: +46 (0)8 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se
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NYCKELTAL
Belopp i KSEK

2021

2020

2021

2020

2020

APR-JUN

APR-JUN

JAN-JUN

JAN-JUN

JAN-DEC

58 505

21 593

87 215

45 410

100 069

2 301

-7 992

3 435

-10 322

-9 684

724

-7 992

1 858

-10 322

-9 684

Resultat
Nettoomsättning
Rörelseresultat, EBITDA (justerat)
Rörelseresultat, EBITDA (rapporterat)
Rörelseresultat, EBIT (justerat)
Rörelseresultat, EBIT (rapporterat)
Periodens resultat

672

-8 984

841

-12 380

-13 826

-905

-8 984

-736

-12 380

-13 826

-1 272

-9 370

-1 513

-13 148

-15 804

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBITDA (justerad)

3,9%

neg.

3,9%

neg.

neg.

Rörelsemarginal, %, EBITDA (rapporterad)

1,2%

neg.

2,1%

neg.

neg.

Rörelsemarginal, %, EBIT (justerad)

1,1%

neg.

1,0%

neg.

neg.

Rörelsemarginal, %, EBIT (rapporterad)

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Vinstmarginal, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Avkastningsmått
0,5%

neg.

0,7%

neg.

neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, % (rapporterad)

Avkastning på sysselsatt kapital, % (justerad)

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Avkastning på eget kapital, %

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

79 040

Finansiell ställning
Balansomslutning

266 057

71 775

266 057

71 775

Eget kapital

127 197

7 810

127 197

7 810

5 154

Sysselsatt kapital

186 371

34 990

186 371

34 990

46 398

48%

11%

48%

11%

7%

Soliditet, %
Per aktie
Eget kapital per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr
Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr
Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr
Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal)*

2,34

0,50

2,34

0,50

0,33

-0,03

-0,60

-0,04

-0,85

-1,02

-0,02

-0,60

-0,03

-0,85

-0,47

54 285

15 505

54 285

15 505

15 505

Anställda
Genomsnittligt antal anställda

187

60

121

60

57

Nettoomsättning per anställd

313

360

721

757

1756

DEFINITIONER
» Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

» Vinstmarginal

Rörelseresultat före räntekostnader dividerat med omsättningen.

» Sysselsatt kapital

Eget kapital plus räntebärande skulder.

» Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader dividerat med
genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som periodens ingående sysselsatt kapital
plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

» Eget kapital

Redovisat eget kapital.

» Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående eget
kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

» Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande
till balansomslutningen.

» Eget kapital per aktie

Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

» Genomsnittligt antal anställda

Medelantalet anställda per respektive period.

» Nettoomsättning per anställd

Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda.
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DIVISION

TECHNOLOGY
Systemintegration-, produkt- och etableringsspecialister av
marknadsledande tekniska säkerhetslösningar inom brand,
lås, inpassering, kameraövervakning, perimeter- och inbrottsskydd. Technology tillhandahåller digitala och tekniska system
och produkter inklusive tjänster som integreras i heltäckande
säkerhetssystem eller som separata lösningar anpassade till

kundens behov för att ge högsta funktionalitet, skalbarhet och
flexibilitet. I erbjudandet ingår systemdesign, projektledning, installations- och driftsättnings- och servicetjänster samt utbildning av kund. 24/7 jour, service och support erbjuds med egen
personal via avtal eller som avropad tjänst.

VERKSAMHETEN
CONFIDENCE - SECURING PEOPLE AND ASSETS
En modern och expansiv säkerhetsaktör med balans mellan människa och teknik som möjliggör kundernas bästa och marknadens behov
av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och finns representerade i Norden med ca 300 medarbetare. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom de tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade
divisionerna Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela
säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [CONF]. Erik
Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

VERKSAMHETEN

Confidence är en modern säkerhetskoncern som erbjuder den nordiska
marknaden en heltäckande portfölj av kvalificerade säkerhetstjänster,
system och produkter. Erbjudandet innefattar som exempel kvalificerad
säkerhetsrådgivning, systemdesign, leverans av modern säkerhetsteknik, övervakning och operativa tjänster som personskydd, bevakningoch parkeringstjänster. Verksamheten är operativ 24/7, året runt, med
ständig beredskap. En företagskultur i världsklass, kontinuerlig kompetensutveckling, certifieringar och auktorisationer är viktiga hörnstenar
i bolagets verksamhet, men viktigast av allt är bolagets medarbetare.
Bolagets mål är att inom samtliga verksamhetsområden erbjuda marknadsledande kompetens, kvalitet och effektivitet för att skapa trygghet
och säkerhet i samhället och skydd av människor och tillgångar.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Koncernens verksamhet organiseras genom tre divisioner där samverkan ger en unik möjlighet att leverera heltäckande och skräddarsydda
säkerhetslösningar för bolagets prioriterade målgrupper.

ADVISORY

Specialistkompetens inom företags-, person- och familjesäkerhet.
Advisory tillhandahåller säkerhetsrådgivning såväl proaktivt som reaktivt genom kompetenta medarbetare med erfarenhet från polisiära
och militära specialistförband och näringslivet. Advisory erbjuder t.ex.
screening, utredningar och bakgrundskontroller, analys och omvärldsbevakning, utbildningar, incidentstöd och krisledning. Advisory fokuserar även på servicetjänster för hem och kontor som kompletterar
kundernas behov och bidrar till ökad trygghet och säkerhet.

TECHNOLOGY

MARKNAD

Confidence är verksam på hela säkerhetsmarknaden och levererar kompletta helhetslösningar. Huvuddelen av tjänsterna levereras i egen regi
men som stöd finns ett partnernätverk med kompletterande spetskompetens. System och produkter tillhandahålls från noga utvalda och ledande
samarbetspartners och tillverkare och anpassas efter kundernas specifika behov. Bolaget tillhandahåller även beredskap 24/7, larmcentrals- och
SOC-tjänster, service och support.
Confidence prioriterade målgrupper är samhällsbärande organisationer,
kritisk infrastruktur, samt större offentliga och privata kunder där säkerhet
är en prioriterad och viktig del av den dagliga verksamheten. Befintliga
kunder finns framför allt inom segmenten kritisk infrastruktur, fastighet,
transport, offentlig sektor, industri- och tjänsteföretag samt inom hotell
och evenemangsverksamhet och utöver detta levererar Confidence
även tjänster till privatpersoner.

Systemintegration-, produkt- och etableringsspecialister av marknadsledande tekniska säkerhetslösningar inom brand, lås, inpassering, kameraövervakning, perimeter- och inbrottsskydd. Technology tillhandahåller digitala och tekniska system och produkter inklusive tjänster som
integreras i heltäckande säkerhetssystem eller som separata lösningar
anpassade till kundens behov för att ge högsta funktionalitet, skalbarhet
och flexibilitet. I erbjudandet ingår systemdesign, projektledning, installations- och driftsättnings- och servicetjänster samt utbildning av kund.
24/7 jour, service och support erbjuds med egen personal via avtal eller
som avropad tjänst.

OPERATIONS

Framtidssäkrade bevaknings- och personskyddstjänster samt parkeringsövervakning. Operations erbjudande har fokus på anpassade bevaknings- och skyddstjänster utifrån kundens behov och verksamhetsområden och jobbar alltid i nära samverkan med kunden. Genom egen
bevakningspersonal, erfarna affärschefer och fortlöpande utbildning
av medarbetarna är det divisionens mål att erbjuda den bästa, modernaste och mest kundanpassade bevakningstjänsten på marknaden.
Operations driver utvecklingen av bevakningsbranschen och kombinerar leverans av tjänster med hög servicenivå och innovativa lösningar
där teknik och digitala produkter alltid nyttjas till sin fulla potential.
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DIVISION

ADVISORY
Specialistkompetens inom företags-, person- och familjesäkerhet. Advisory tillhandahåller säkerhetsrådgivning såväl
proaktivt som reaktivt genom kompetenta medarbetare med
erfarenhet från polisiära och militära specialistförband och näringslivet. Advisory erbjuder t.ex. screening, utredningar och

bakgrundskontroller, analys och omvärldsbevakning, utbildningar, incidentstöd och krisledning. Advisory fokuserar även
på servicetjänster för hem och kontor som kompletterar kundernas behov och bidrar till ökad trygghet och säkerhet.

VERKSAMHETEN
(EBITDA) för division Advisory uppgick till 1,3 MSEK för division Operations uppgick EBITDA till 0,6 MSEK.

OMSÄTTNING
1 APRIL – 30 JUNI 2021

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,02 (-0,60)
SEK. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 58,5 (21,6) MSEK
en ökning med 170,4 procent, en ökning som naturligtvis till stor del kan
förklaras av förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”)
som konsoliderats från 2021-05-01, men även organiskt för jämförbara
enheter uppgick tillväxten till 37,7 procent.

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

Omsättningen för division Technology uppgick till 32,0 (21,6) MSEK en ökning med 10,4 MSEK motsvarande 48,3 procent, varav den organiska tillväxten uppgick till 8,2 MSEK motsvarande 37,7 procent. Omsättningen för
division Advisory uppgick till 4,8 MSEK och omsättningen för division Operations uppgick till 21,7 MSEK. Divisionerna Advisory och Operations har i sina
helheter tillkommit genom förvärvet av LEVEL och deras omsättning under
kvartalet omfattar bara månaderna maj och juni. Koncernen har valt att inte
redovisa pro forma jämförelser med tidigare perioder för de förvärvade verksamheterna då bedömningen har varit att inte full jämförbarhet skulle råda
vid en sådan analys.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för division Technology
ökade med 5,7 MSEK jämfört med samma period föregående år och
uppgick till 2,7 (-3,0) MSEK.

Orderingången under kvartalet uppgick till 35,6 (32,3) MSEK, en ökning
med 10,2 procent jämfört med samma period föregående år. Offertstocken
uppgick vid det andra kvartalets utgång till 239,9 MSEK jämfört med 136,8
MSEK vid motsvarande tidpunkt förra året, en ökning med 75,4 procent.

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 87,2 (45,4) MSEK
en tillväxt på 92,1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.
Motsvarande organiska tillväxt för jämförbara enheter blev 30,0 procent.
Orderingången under perioden uppgick till 105,6 (65,1) MSEK, en ökning
med 62 procent jämfört med samma period föregående år. En stor andel
av den kraftiga ökningen förklaras av det projekt med Kriminalvården för
vilket avtal tecknades under januari.

Koncernens justerade rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick
till 3,4 (-10,3) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,8
(-12,4) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 0,8 (-12,4) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick
till -0,7 (-12,4) MSEK.

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,03 (-0,85)
SEK. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

AVSKRIVNINGAR
1 APRIL – 30 JUNI 2021

Avskrivningarna i perioden uppgick till -1,6 (-1,0) MSEK, varav -1,1 (-0,9)
MSEK avser avskrivningar på nyttjanderättstillgångar och immateriella
anläggningstillgångar (värdet av kundkontrakt).

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

Avskrivningarna i perioden uppgick till -2,6 (-2,1) MSEK, varav -2,0 (-1,9)
MSEK avser avskrivningar på nyttjanderättstillgångar och immateriella
anläggningstillgångar (värdet av kundkontrakt).

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
1 APRIL – 30 JUNI 2021

RESULTAT
1 APRIL – 30 JUNI 2021

Koncernens justerade rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till
2,3 (-8,0) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 (-9,0)
MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 0,7
(-8,0) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,9 (-9,0)
MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden
uppkomna engångskostnader på 1,6 MSEK hänförliga till integrationen
av de förvärvade enheterna i LEVEL-koncernen.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för division Technology ökade med 3,3 MSEK jämfört med samma period föregående år
och uppgick till 0,8 (-2,5) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till 0,3
(-8,4) MSEK. Genom förvärvet av LEVEL uppkommer under perioden ett
antal större effekter på bolagets kassaflöde. Förändringen av rörelsekapital uppgår till -51,4 MSEK, likvida medel i förvärvade dotterbolag uppgår till 23,5 MSEK, övertagna lån i förvärvade dotterbolag ger ett positivt
bidrag med 32,7 MSEK. Den private placement som genomfördes i april
bidrog med 10,2 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick sammantaget till
15,0 (2,2) MSEK.
Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 45,8 (15,5) MSEK.
Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu ej fakturerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida medel uppgick till
27,8 (9,0) MSEK.
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DIVISION

OPERATIONS
Framtidssäkrade bevaknings- och personskyddstjänster samt
parkeringsövervakning. Operations erbjudande har fokus
på anpassade bevaknings- och skyddstjänster utifrån kundens behov och verksamhetsområden och jobbar alltid i nära
samverkan med kunden. Genom egen bevakningspersonal,
erfarna affärschefer och fortlöpande utbildning av medarbe-

tarna är det divisionens mål att erbjuda den bästa, modernaste
och mest kundanpassade bevakningstjänsten på marknaden.
Operations driver utvecklingen av bevakningsbranschen och
kombinerar leverans av tjänster med hög servicenivå och innovativa lösningar där teknik och digitala produkter alltid nyttjas
till sin fulla potential.

VERKSAMHETEN
1 JANUARI – 30 JUNI 2021

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten under första
halvåret uppgick till 0,9 (-11,1) MSEK. Utöver effekterna ovan av förvärvet av LEVEL bidrog de två nyemissioner som genomfördes i januari och
april med 28,5 MSEK efter transaktionskostnader samt amortering av lån
med totalt -7,8 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick sammantaget till
21,9 (-2,2) MSEK.

1 APRIL – 30 JUNI 2021

Medeltalet anställda i koncernen för perioden uppgick till 187 (60).

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

Medeltalet anställda i koncernen för perioden uppgick till 121 (60).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

FINANSIERING
Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 59,2
(27,2) MSEK. De räntebärande skulderna innefattar leasingskulder med
7,3 (4,9) MSEK, factoring med 12,7 (8,6) MSEK, upplåning från kreditinstitut med 31,7 (7,0) MSEK samt uppskov med betalning av skatter och
avgifter med 7,5 (6,7) MSEK. Av de räntebärande skulderna är leasingskulden om 3,6 MSEK långfristig.
Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verkliga
värden avseende räntebärande skulder.
Eget kapital uppgår till 127,2 (7,8) MSEK och soliditeten till 48 (11) procent.
Efter rapportperiodens utgång genomfördes en omläggning av koncernens kortfristiga lån där ett tidigare lån på 7 MSEK hos Erik Penser Bank
amorterades i sin helhet och ett nytt lån på 10 MSEK hos Danske Bank
upptogs. Vidare emottogs en total likvid från inlösen av teckningsoptioner
på 2,9 MSEK. Med beaktande av koncernens finansiella ställning som
den beskrivits ovan, de under första halvåret genomförda transaktionerna, pågående och nya kundavtal som tecknats och pressmeddelats
under senare tid, den budget som styrelsen fastslagit för 2021 och med
den användning av emissionslikviden som beskrivits i emissionsprospektet, inklusive amorteringar av räntebärande skulder, anser styrelsen och
företagsledningen att bolaget har tillräcklig tillgänglig likviditet för att driva
verksamheten vidare under de kommande 12 månaderna.

INVESTERINGAR

För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade
genom beslut på årsstämma 2020-06-11.
I övrigt har följande transaktioner med närstående genomförts. Den tidigare styrelseledamoten och tillträdande koncernchefen Thomas Lundin
har via sitt bolag Pälsärmen AB erhållit ett konsultuppdrag för att stötta
ledningen i vissa aktiviteter i koncernens 100-dagars-program för integration av de förvärvade enheterna i LEVEL samt att initiera och föra
nya M&A-diskussioner. För dessa insatser har Pälsärmen AB debiterat
ett totalt arvode om 80,6 kSEK under perioden, Koncernens styrelseordförande Gerth Svensson har av styrelsen uppdragits att per 2021-05-10
gå in som arbetande styrelseordförande och på heltid bistå VD och koncernledningen i ledningen av koncernens arbete fram till Thomas Lundins tillträde. För detta arbete har Gerth Svensson genom bolag, under
rapportperioden, erhållit ett arvode om 795 kSEK.
Efter rapportperiodens utgång har styrelseledamöterna Samir Taha, via
sitt bolag Visiren AB, och Daniel Skalin, via sitt bolag Tailor Hill EQTY
AB, vardera med en tredjedel, ingått borgensåtaganden för det lån på
10 MSEK som koncernens moderbolag upptagit hos Danske Bank.
Ersättningen för detta borgensåtagande, motsvarande 10 % på årsbasis
av borgensåtandet, kommer att belasta koncernen löpande under 2021.
Inga övriga transaktioner med närstående har skett under rapportperioden eller efter dess utgång.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Inga tvister eller rättsliga processer har uppstått under rapportperioden
eller efter dess utgång.

MODERBOLAGET

1 APRIL – 30 JUNI 2021

Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0
(0,1) MSEK.

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

ANSTÄLLDA

Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1
(0,1) MSEK. Periodens investeringar i dotterbolag uppgick till 95,8 (0,0)
MSEK. Förvärvet finansierades med en apportemission där 19,96 miljoner nya aktier och 9,9 miljoner teckningsoptioner emitterades. Förvärvet
beskrivs närmare i en förvärvsanalys på sidan 20 i denna rapport.

1 APRIL – 30 JUNI 2021

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,9 (0,9)
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,5 (-3,5) MSEK.
Det egna kapitalet uppgick till 135,2 (23,2) MSEK vilket innebär en soliditet på 87 (44) procent.

1 JANUARI – 30 JUNI 2021

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 1,7 (1,7)
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,7 (-4,6) MSEK.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Följande händelser har pressmeddelats under rapportperioden:

Bolaget meddelade i april 2021 att man tecknat ett avtal med ägarna till
Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”) om förvärv av samtliga aktier
i LEVEL genom en riktad nyemission till LEVELs ägare av ca 20 miljoner
aktier och ca 9,9 miljoner teckningsoptioner i Confidence. LEVEL erbjuder
kvalificerad säkerhetsrådgivning, bevakningstjänster, säkerhetstjänster
och service med primärt fokus på tech-bolag, bank & finans, fastighet samt
offentliga och privata företagskunder. Confidence gjorde bedömningen att
förvärvet är ett stort steg framåt i dess strävan att positionera sig som Sveriges ledande partner inom segmentet högsäkerhet och kritisk infrastruktur. Förvärvet och nyemissionen villkorades av ett godkännande på en
extra bolagsstämma i Confidence som avhölls 2021-05-07 och som beslöt
godkänna förvärvet. Kallelse till den extra bolagsstämman publicerades i
Post och Inrikes Tidningar och annonserades i SvD 2021-04-09.

2021-04-01

Confidence förvärvar Nordic LEVEL Services Group AB

2021-04-07

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence
International AB

2021-04-12

Confidence uppdaterar långsiktiga målsättningar för
tillväxt och lönsamhet

2021-04-19

Confidence avser genomföra en riktad nyemission
om ca 10 MSEK

2021-04-19

Confidence riktade nyemission fulltecknad

2021-04-22

Årsredovisning 2021

Den 12 april fattade bolagets styrelsebeslut att uppdatera de långsiktiga
målen för tillväxt och lönsamhet, med innebörden att bolaget på 5 års sikt
ska nå en omsättning på 1 miljard kronor, att tillväxten ska ske under lönsamhet och med en kombination av organisk tillväxt och förvärv samt att
det långsiktiga lönsamhetsmålet ska vara 10 procents rörelsemarginal.

2021-04-28

Kallelse till årsstämma i Confidence International AB

2021-05-06

Kvartalsrapport för första kvartalet

2021-05-07

Rapport från extra stämma

2021-05-10

Confidence utvecklar den operationella modellen och
etablerar ny ledningsorganisation efter förvärvet av
Nordic LEVEL Services Group

2021-05-28

Rapport från årsstämma

2021-05-31

Första utnyttjandeperioden för teckningsoptioner
inleds

2021-06-01

Confidence topprekryterar, Thomas Lundin ny Koncernchef och VD

2021-06-04

Confidence vinner avtal med innovativt områdesskydd
för kritisk infrastruktur

2021-06-14

Confidence levererar rådgivning och säkerhetstjänster
för SVT

2021-06-18

Confidence certifierat för UTM, Utrymningslarm med
Talat Meddelande

2021-06-22

Confidence certifierad Anläggarfirma Låsanläggningar
SSF 1040, utg. 3

Den 19 april 2021 genomförde bolaget en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande
från den extra bolagsstämman den 18 december 2020. Denna sk private
placement tillförde bolaget 10,7 MSEK före emissionskostnader. Den huvudsakliga anledningen till nyemissionen var att finansiera investeringar
och initiativ för fortsatt tillväxt samt att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten. Totalt emitterades 3 100
000 aktier till kursen 3,45 SEK per aktie. Investerare i nyemissionen
utgjordes av 9 stycken kvalificerade privatinvesterare. Genom nyemissionen ökade antalet utestående aktier och röster med 3 100 000, från
31 222 814 till 34 322 814. Aktiekapitalet ökade med 3 100 000 SEK från
31 222 814 SEK till 34 322 814 SEK.
Omedelbart efter tillträdet av LEVEL-koncernen den 7 maj 2021 tillsattes
en ny erfaren koncernledning med kapacitet att nå bolagets långsiktiga finansiella mål. Samtidigt meddelades att den nya koncernen organiseras
efter en ny operationell modell med tre operativa divisioner och förstärkt
support på stabsnivå samt att bolagets styrelseordförande med omedelbar verkan tar rollen som arbetande styrelseordförande fram till dess en
ny koncernchef har utsetts och tillträtt.
Den 1 juni utsågs Thomas Lundin till VD och Koncernchef för den nya koncernen med tillträde den 1 september. Det meddelades också att Mikael
Pettersson som vid den nya koncernens bildande utsetts till divisionschef
för division Technology fortsätter som VD och koncernchef fram till Thomas
Lundins tillträde. Thomas kommer närmast från en roll som interim VD
och koncernchef för ENACO. Han har 20 års erfarenhet av VD- och styrelseuppdrag och erfarenheterna omfattar VD för Caverion Sverige, G4S
Secure Solutions Sverige (numera Avarn Security), Bravida Fire & Security
och Synerco.
I juni meddelades att Confidence genom division Technology vunnit ett
tilläggsavtal för perimeter- och områdesskydd av kritisk infrastruktur med
en lösning, unik i sitt slag, som kombinerar radarteknik, värmedetektering
och AI-teknik i kombination med en bemannad larmcentral. Tilläggsavtalets värde beräknas till 3,7 MSEK.
I juni meddelades vidare att Confidence genom division Advisory tecknade
avtal enligt avropsmodell om leverans av säkerhetsrådgivning och säkerhetstjänster till SVT. Avtalet meddelades omfatta inrikes omvärldsbevakning, bakgrundskontroller och en förlängning av befintligt strategiskt avtal
om säkerhetskonsultation inom person- och fysisk säkerhet samt riskanalys. Samarbetet ska säkerställa att täcka SVT:s behov av extraresurser
inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet trädde i kraft under juni
månad och gäller 1 år med möjlighet till förlängning upp till 3 år. Det årliga
värdet uppskattades till 6 MSEK vid fullt utnyttjande.
I juni adderade Confidence ytterligare två viktiga certifikat och behörigheter till sitt erbjudande inom divisionen Technology. Dels erhölls ett certifikat som anläggarfirma för Utrymningslarm med Talat Meddelande, UTM.
Certifiering enligt Brandskyddsföreningens regelverk SBF502:1 är sedan
en tid ett krav för entreprenören för att säkerställa att anläggningarna
uppförs på ett korrekt sätt och även förblir så över tid. Dels erhölls ett
certifikat som anläggarfirma låsanläggningar vilket ger bolagets division
Technology, en ökad flexibilitet och effektivitet i arbetet med mekaniska
och elektroniska lås.

Samtliga händelser finns att tillgå i sin fulla längd på www.confidence.se

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har meddelats att Koncernen under juli återbetalade ett lån från Erik Penser Bank på 7 MSEK som löpte ut den 30 juni,
och valde därmed att inte utnyttja den möjlighet till förlängning som tidigare erbjudits. För att bidra till behovet att kortfristigt finansiera bolagets
upp- byggnad av rörelsekapital, drivet av bolagets pågående expansion,
har istället ett nytt kortfristigt lån på 10 MSEK tecknats med Danske Bank.
Vidare kunde konstateras att Koncernen efter periodens utgång har tillförts
2,9 MSEK i kapitaltillskott via inlösen av utestående teckningsoptioner.
Följande händelser har pressmeddelats efter
rapportperiodens utgång:
2021-07-22

Confidence lägger om kortfristiga lån

2021-08-11

Confidence tillförs ca. 3 MSEK i kapitaltillskott via
inlösen av utestående teckningsoptioner

Samtliga händelser finns att tillgå i sin fulla längd på www.confidence.se

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt International Reporting
Standards (IFRS) med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 tillämpats.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av
årsredovisningen för 2020.
Samtliga belopp i denna delårsrapport är angivna i tusen svenska kronor,
KSEK, om ej annat anges och avrundningsdifferenser kan därför förekomma.
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UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets
resultat och ställning samt lämnad information i övrigt.
Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om
framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden.
Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell
ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om;
marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella
och materiella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov
för goodwill, värdet av aktier i dotterbolag, värdering av ej aktiverade
uppskjutna skattefordringar, värdering av kundfordringar samt intäktsredovisning av fastprisprojekt.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2020. Utöver
dessa risker utsätts såväl branschen som företaget för de utmaningar
som Covid-19 pandemin har inneburit. På sidan 4 behandlas Covid-19
ytterligare under rubriken ”Möjligheter och utmaningar under pandemin”.

RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD

Denna rapport är avgiven av den verkställande direktören
på uppdrag av styrelsen.
Stockholm, 20 augusti 2021 Confidence International AB (publ.)
För ytterligare information
VD Mikael Pettersson Tel 08-620 82 00
CFO Mikael Behm Tel 08-620 82 00
Pressansvarig Mats Wahlgren, Tel 0708-59 18 75

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION
Kvartalsrapport Q3 2021

2021-11-19

Kvartalsrapport Q4 2021

2022-02-18

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets
hemsida: https://www.confidence.se

SÄSONGSVARIATIONER

Koncernens målgrupp är företagskunder, offentliga organisation samt
privatpersoner/familjer och orderingången påverkas av semesterperiod i
juli och augusti samt långhelger som jul och påsk. Effekten är en noterbar
nedgång och tröghet kopplat till inkommande order. Bolaget uppfattar det
som normal situation för branschen och målgruppen.

UTSIKTER FÖR 2021

Bolaget lämnar ingen prognos för 2021.

GRANSKNINGSRAPPORT

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

MARKNADSNOTERING

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet
CONF. Aktiens stängningskurs per 2021-06-30 var 2,80 SEK.

CERTIFIED ADVISOR

Erik Penser Bank | Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm | Tel 08-463 80 00 | certifiedadviser@penser.se
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2021

2020

2021

2020

2020

3 mån

3 mån

6 mån

6 mån

12 mån

Belopp i KSEK

APR-JUN

APR-JUN

JAN-JUN

JAN-JUN

JAN-DEC

Nettoomsättning

58 505

21 593

87 215

45 410

100 069

883

148

1 232

179

720

59 388

21 741

88 447

45 589

100 789

-21 223

-11 061

-34 750

-22 097

-49 372

-7 583

-3 903

-10 837

-7 131

-13 844

-29 858

-14 758

-41 002

-26 630

-47 257

-1 629

-992

-2 594

-2 058

-4 142

-

-11

-

-53

-

-60 293

-30 725

-89 183

-57 969

-114 615

-905

-8 984

-736

-12 380

-13 826

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter

11

10

27

18

50

Finansiella kostnader

-378

-396

-804

-786

-2 028

Resultat från finansiella poster

-367

-386

-777

-768

-1 978

-1 272

-9 370

-1 513

-13 148

-15 804

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

-

-

-

-

-

-1 272

-9 370

-1 513

-13 148

-15 804

-0,03

-0,60

-0,04

-0,85

-1,02

I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa
totalresultat överensstämmer med årets resultat. Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr*
Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr

-0,02

-0,60

-0,03

-0,85

-1,02

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

45 521 219

15 504 600

35 681 679

15 504 600

15 504 600

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

66 908 126

15 504 600

46 841 273

15 504 600

15 504 600

Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning

54 284 941

15 504 600

54 284 941

15 504 600

15 504 600

Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning

79 702 318

15 504 600

79 702 318

15 504 600

15 504 600

* Resultat per aktie in genomsnitt beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i KSEK

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

123 735

32 699

32 698

35 576

46

1

Nyttjanderättstillgångar

7 095

4 975

8 171

Inventarier

1 852

628

449

168 258

38 348

41 319

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

2 670

1 484

1 408

45 817

15 518

17 168

1 655

1 058

1 114

Övriga kortfristiga fordringar

19 865

6 415

12 110

Likvida medel

27 792

8 952

5 921

Summa omsättningstillgångar

97 799

33 427

37 721

266 057

71 775

79 040

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare

127 197

7 810

5 154

Summa eget kapital

127 197

7 810

5 154

3 637

1 877

4 716

-

-

7 000

3 637

1 877

11 716

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Leasing skuld
Upplåning från kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leasing skuld

3 657

3 000

3 256

Upplåning från kreditinstitut

31 446

15 611

18 763

Leverantörsskulder

27 154

14 006

16 672

Övriga kortfristiga räntebärande skulder

20 434

6 692

7 509

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder

52 532

22 779

15 970

Summa kortfristiga skulder

135 223

62 088

62 170

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

266 057

71 775

79 040
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
Belopp i KSEK

2021

2020

2021

2020

2020

3 mån

3 mån

6 mån

6 mån

12 mån

APR-JUN

APR-JUN

JAN-JUN

JAN-JUN

JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta och andra kreditkostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-905

-8 984

-736

-12 380

-13 826

1 569

853

2 391

1 919

3 622

11

10

27

18

50

-378

-322

-804

-680

-1 813

297

-8 443

878

-11 123

-11 967

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager

-1 165

-39

-1 262

-40

36

Ökning/minskning rörelsefordringar

-15 521

-782

-12 210

-1 662

-9 064

Ökning/minskning rörelseskulder

-34 689

19 091

-41 249

21 048

17 725

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-51 078

9 827

-53 843

8 223

-3 270

23 546

-

23 546

-

-

-54

-103

-108

-103

-195

152

107

304

107

362

23 644

4

23 742

4

167

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Likvida medel förvärv av dotterbolag
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission

10 169

-

28 481

-

-

Leasingskuld

-1 021

-969

-1 941

-1 895

-3 748

1 787

-1 673

469

-3 551

101

Förändring fakturabelåning
Upptagna lån vid förvärv av dotterbolag

32 781

-

32 781

-

6 500

Amortering av lån

-1 318

-5 000

-7 818

-5 000

-5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

42 398

-7 642

51 972

-10 446

-2 147

Periodens kassaflöde

14 964

2 189

21 871

-2 219

-5 250

Likvida medel vid periodens början

12 828

6 763

5 921

11 171

11 171

Likvida medel vid periodens slut

27 792

8 952

27 792

8 952

5 921

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel

27 792

8 952

27 792

8 952

5 921

Räntebärande skulder

-55 517

-27 180

-55 517

-27 180

-41 244

Total nettoskuld

-27 725

-18 228

-27 725

-18 228

-35 323
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL
Belopp i KSEK

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Upparbetat
resultat
inklusive årets
resultat

Summa eget
kapital

23 257

0

92 381

7 916

-102 596

20 958

-15 804

-15 804

Utgående balans per 31 dec 2020

23 257

0

92 381

7 916

-118 400

5 154

Ingående balans per 1 januari 2021

23 257

0

92 381

7 916

-118 400

5 154

-241

-241

Ingående balans per 1 januari 2020
Periodens resultat

Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Minskning av aktiekapital

-7 753

Nyemission

15 719

7 753
4 027

Transaktionskostnader nyemission

0
19 746

-1 434

-1 434

Utgående balans per 31 mar 2021

31 223

0

94 974

7 916

-110 888

23 225

Ingående balans per 1 april 2021

31 223

0

94 974

7 916

-110 888

23 225

-1 272

-1 272

Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Apportemission

3 100

7 595

10 695

19 962

75 798

95 760

Transaktionskostnader nyemission
Utgående balans per 30 juni 2021

-1 211
54 285

0

177 397
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-1 211
7 916

-112 401

127 197

REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN
Belopp i KSEK

2021

2020

2021

2020

2020

3 mån
APR-JUN

3 mån
APR-JUN

6 mån
JAN-JUN

6 mån
JAN-JUN

12 mån
JAN-DEC

21 593

60 732

45 589

100 789

45 589

100 789

-2 952

1 098

Omsättning
Divison Advisory

4 821

Divison Technology

32 022

Divison Operations

21 662

Summa omsättning

58 505

4 821
21 662
21 593

87 215

Rörelseresultat före avskrivningar
Divison Advisory

1 275

Divison Technology

781

Divison Operations

554

Ofördelat
Summa rörelseresultat före avskrivningar

1 275
-2 512

2 746
554

-1 886

-5 480

-2 717

-7 370

-10 782

724

-7 992

1 858

-10 322

-9 684

-5 011

-3 044

Rörelseresultat
Divison Advisory

1 275

Divison Technology

710

Divison Operations

404

Ofördelat
Summa rörelseresultat

1 275
-3 505

2 602
404

-3 294

-5 479

-5 017

-7 369

-10 782

-905

-8 984

-736

-12 380

-13 826

Confidence rörelsesegment är baserade på den information som behandlas av verkställande direktören och som
används för att fatta strategiska beslut. Indelningen följer den interna rapporteringen.
Rörelsesegmentet Advisory genererar sina intäkter från kvalificerade rådgivande säkerhetstjänster för både organisationer och privatpersoner på en operativ, taktisk och strategisk nivå.
Rörelsesegmentet Technology genererar sina intäkter från verksamhet inom säkerhets- och brandskyddsteknik samt och
erhåller intäkter från såväl installation som service och underhåll.
Rörelsesegmentet Operations genererar sina intäkter från tjänster inom personskydd, bevakning, parkeringsservice
samt service och underhåll av utrustning och teknologi relaterat till dessa områden.
Koncerngemensamma rörelsekostnader samt finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per segment.
Inte heller balansräkningens poster fördelas på de två rörelsesegmenten.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i KSEK

2021

2020

2021

2020

2020

3 mån

3 mån

6 mån

6 mån

12 mån

APR-JUN

APR-JUN

JAN-JUN

JAN-JUN

JAN-DEC

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

850

850

1 700

1 700

3 400

Summa rörelsens intäkter

850

850

1 700

1 700

3 400

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-2 263

-1 770

-3 321

-2 820

-4 740

-994

-2 430

-1 768

-3 086

-4 581

Summa rörelsens kostnader

-3 257

-4 200

-5 089

-5 906

-9 321

Rörelseresultat

-2 407

-3 350

-3 389

-4 206

-5 921

Personalkostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter

-122

-156

-277

-368

-1 140

Resultat från finansiella poster

-122

-156

-277

-368

-1 140

-2 529

-3 506

-3 666

-4 574

-7 061

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner

-1 000

-3 500

-1 000

-3 500

-9 000

Periodens resultat

-3 529

-7 006

-4 666

-8 074

-16 061

Moderbolagets rapport över totalresultat
Periodens resultat

-3 529

-7 006

-4 666

-8 074

-16 061

Summa totalresultat för perioden

-3 529

-7 006

-4 666

-8 074

-16 061
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i KSEK

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar

-

-

-

145 256

49 495

49 495

-

-

-

145 256

49 495

49 495

145 256

49 495

49 495

275

189

187

27

204

100

205

133

87

507

526

374

Kassa och bank

8 530

3 231

2 287

Summa omsättningstillgångar

9 037

3 757

2 661

154 293

53 252

52 156

Aktiekapital

54 285

23 257

23 257

Reservfond

27 964

27 964

27 964

Uppskrivningsfond

12 839

12 839

12 839

Summa bundet eget kapital

95 088

64 060

64 060

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

169 343

75 667

75 667

-124 556

-108 495

-108 495

Periodens resultat

-4 666

-8 074

-16 061

Summa fritt eget kapital

40 121

-37 494

-48 889

135 209

23 158

15 171

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut

-

-

7 000

Summa långfristiga skulder

-

-

7 000

6 500

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut

7 000

7 000

Leverantörsskulder

1 180

1 092

239

10 154

18 808

21 536

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

244

602

556

1 180

2 592

1 154

19 758

30 094

29 985

154 967

53 252

52 156
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RÖRELSEFÖRVÄRV LEVEL-KONCERNEN
Den 7 maj förvärvade moderbolaget 100 % av aktierna i Nordic LEVEL Services Group AB, som är
moderbolag i en koncern ("LEVEL-koncernen") inklusive 10 helägda dotterbolag, varav två vilande.
Förvärvet har medfört en breddning av koncernens verksamhet och adderat starka positioner inom
säkerhetsrådgivning och bevakning, vilka i den nya koncernstrukturen kommer att samverka med den
existerande starka positionen inom säkerhetsteknologi. Tillsammans bedöms de tre divisionerna i den
nya koncernen kunna utvinna viktiga synergier både på kostnads- och intäktssidan och också öka
koncernens totala marknadsandel inom säkerhetsmarknaden.
Uppgifter om köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan (belopp i KSEK):
Totalt

Köpeskilling
19 962 127 aktier à 3,65*

72 861 764

9 912 777 teckningsoptioner à 2,31*

22 898 515

Summa köpeskilling

95 760 278

De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande:
Likvida medel

23 545 816

Kundfordringar

16 894 648

Maskiner och inventarier

1 705 191

Immateriella tillgångar; kundkontrakt

15 523 416

Immateriella tillgångar; varumärke

20 000 000

Övriga tillgångar

7 839 114

Leverantörsskulder

-6 664 944

Skatteskulder

328 536

Uppskjuten skatt

-117 700

Övriga skulder

-74 329 616

Förvärvade identifierbara nettotillgångar

4 724 461

Innehav utan bestämmande inflytande

-

Goodwill

91 035 817

Förvärvade nettotillgångar

95 760 278

* genomsnittskurs på tillträdesdagen den 2021-05-07
Goodwill är hänförlig till anställda och marknadsandelar
Värdet av varumärke är hänförligt till marknadsposition och ansamlade investeringar i
marknadskommunikation
Värdet av kundkontrakt har beräknats med antagandet att 40 % av det justerade resultatet
i LEVEL-koncernen, 10,8 MSEK är hänförligt till återkommande kunder. Nuvärdet av detta belopp har
beräknats över 5 år med diskonteringsräntan 12 %.
Värdet av kundkontrakt skrivs av över 8 år.
Intäkter och resultat i den förvärvade rörelsen
Om förvärvet genomförts den 1 januari 2020 visar konsoliderad pro forma resultaträkning på intäkter
på 169,8 MSEK, ett justerat rörelseresultat EBIT på 10,8 MSEK och ett årets resultat på 7,8 MSEK.
Köpeskilling - kassaflöde
Kontant köpeskilling

Q2 2021
-

Förvärvade likvida medel

23 546

Avbetalning av förvärvade skulder

-11 156

Kassaflöde

12 390
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KONCERNLEDNING
En modern och expansiv säkerhetsaktör
med balans mellan människa och teknik som möjliggör kundernas bästa och
marknadens behov av utveckling och
digitalisering. Koncernen finns representerad i Norden med ca 300 medarbetare.
Möt vår erfarna koncernledning med kapacitet
att nå våra finansiella mål för 2026. Thomas
Lundin, en av svensk säkerhetsbransch riktiga
tungviktare, blir ny koncernchef med tillträde
1 september. Våra gemensamma koncernfunktioner och processer inom försäljningsledning,
finans, HR, M&A och kommunikation representeras av erfarna och av branschen välkända profiler likväl som ledningen för våra tre divisioner
Advisory | Technology | Operations.

Thomas Lundin

Mikael Behm

Tillträdande CEO fr.1 sep. 2021

CFO

Tidigare interim VD och koncernchef för
ENACO. 20 års erfarenhet av VD- och
styrelseuppdrag bl.a. VD för Caverion
Sverige, G4S Sverige (numera Avarn
Security), Bravida Fire & Security
och Synerco.

Tidigare CFO i kommunikationsföretagen Miltton Group och House of
Friends samt haft flera chefsbefattningar inom såväl industri och private equity
som inom management consulting.

Jesper Arkinger

Anna Abelt

CCO

CHRO

Ansvar för tillväxt, strategier och utveckling av kundupplevelse. Jesper är en av
grundarna av LEVEL och var tidigare
global säkerhetschef för Spotify samt
security advisor på Saab.

Leder det prioriterade arbetet med att
utveckla och stärka företagskultur och
värderingar. Tidigare verkat som HRchef för NVBS-koncernen.

Jeanette Lesslie Wikström

Mikael Pettersson

Josef Darbo

Head of Division Advisory

CEO / Head of Division Technology

Head of Division Operations

Tidigare verkat som VD & delägare i
Nordic LEVEL Facility Services AB och
före det som VD för 2Secure, säkerhetschef på Grand Hotel Stockholm samt
chef för verksamhetsskyddet
på Swedavia.

Tidigare bl.a. verkat som CEO i Niscayah
och AGIS Fire & Security. Överlämnar
rollen som CEO till Thomas Lundin
(ovan) 1 sep. 2021

Tidigare verkat som VD/CEO Nordic
LEVEL Security AB och före det 18 år
som bl.a. region- och teknikchef på
Avarn Security Sverige.
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