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DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020 

Generic Sweden AB (publ) 

Tredje kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år) 

▪ Nettoomsättningen ökar med 14% till 19,6 MSEK (17,2 MSEK) 

▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,0 MSEK (4,0 MSEK)  

▪ Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,26 SEK) 

▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 MSEK (2,7 MSEK) 

 

Januari – september 2020 (jämfört med samma period föregående år) 

▪ Nettoomsättningen uppgick till 58,1 MSEK (50,7 MSEK) 

▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,2 MSEK (8,9 MSEK) 

▪ Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,57 SEK) 

▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MSEK (6,2 MSEK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Notera 

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 13 november 2020. 

 

 

 

 

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala 
kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en 
CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla 
områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har 
sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market 
med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisning görs till 
www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se 
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VD-kommentar: Intensivt kvartal med stark kundtillväxt 

 
Vår tillväxtresa fortsätter och i årets tredje kvartal 

ökar omsättningen med 14%. Vi levererar också 

årets hittills bästa resultat på 4,0 MSEK 

motsvarande 20,3% (EBIT). 

 

Vi har haft ett intensivt kvartal på Generic med stark 

kundtillväxt och det är våra tjänster inom Messaging 

som efterfrågas i hög utsträckning. Tillväxten drivs 

både av befintliga kunder och av nytillkomna. Under 

kvartalet har vi tecknat 77 nya kundavtal, varav ett 

antal större kontrakt.  

 

Bland annat har Försäkringskassan valt Generic som 

leverantör av meddelandetjänster, ett avtal som 

beräknas till ett värde av 4,5 MSEK per år. 

Försäkringskassan ställde i upphandlingen mycket 

rigorösa krav på funktion, säkerhet och dataintegritet. 

Försäkringskassan är ett mycket spännande exempel på 

en verksamhet med mycket stort antal interaktioner 

med sina kunder (medborgare). Vår teknik för 

meddelanden och konversationer ligger i absolut 

framkant och kan digitalisera och därmed effektivisera 

Försäkringskassans processer. Detta skapar tydliga 

värden i form av lägre kostnader och nöjdare 

slutkunder. Avtalet ger också andra myndigheter 

möjlighet att avropa tjänster under samma avtal.  

 

 

 

Lösningen implementeras nu under hösten och 

kommer att gå i drift i början av 2021. 

 

Vi har nyligen också officiellt lanserat en ny generation 

av produkten Minicall under namnet Minicall+. 

Produkten bygger på en helt ny plattform som skapar 

flera nya värdefulla funktioner för våra kunder. Även 

nätet uppgraderas genom att terminalerna nu kan 

använda det befintliga rikstäckande minicallnätet 

parallellt med samtliga mobiloperatörers 2G/4G-nät. 

Detta skapar en tjänst med bästa tänkbara 

tillförlitlighet. För att underlätta för våra kunder att 

migrera till den nya generationen lanserar vi en ny 

paketering där kunden kan hyra sina terminaler istället 

för att köpa. Vi tror också att den nya funktionaliteten 

kommer attrahera nya kundgrupper. 

 

Större utvecklingsarbeten gör att vi i kvartalet ökat 

våra kostnader. Vi ser detta som en investering i 

framtida tillväxt. 

 

Påverkan av Covid-19 har under kvartalet skapat 

utmaningar för flera segment såsom resor, verkstad och 

industri. Sammantaget har påverkan varit begränsad 

och vi har kunnat skönja en positiv trend mot slutet av 

kvartalet.  Än mer positivt är att digitaliseringen ökar 

tempot och hela teamet på Generic ser fram emot en 

spännande höst. 
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Omsättning och resultat 

Samtliga siffror avser koncernen och uppgifterna inom 

parantes avser motsvarande period föregående år om inget 

annat anges.  

 

Tredje kvartalet 2020 

Nettoomsättningen uppgick till 19,6 MSEK (17,2 MSEK), 

vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma 

period 2019.  

Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK (4,0 MSEK). Det 

motsvarar en rörelsemarginal på 20,3 procent (23,5 

procent). Rörelseresultatet före avskrivningar var 4,3 

MSEK (4,4 MSEK).  

 

 

 

 

Perioden januari – september 2020 

Nettoomsättningen uppgick till 58,1 MSEK (50,7 MSEK), 

vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma 

period 2019. 

Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK (8,9 MSEK). 

Det motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 procent (17,5 

procent). Rörelseresultatet före avskrivningar var 11,2 

MSEK (9,9 MSEK). 
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Generic Mobile 

Generic är ett teknikbolag som verkar inom 

meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en 

plattform för digitala kommunikationstjänster som kan 

integreras i kundernas interna eller externa kommunika- 

tionsflöden. Tjänsterna tillhandahålles genom en  

CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med 

högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics 

kunder återfinns i alla områden och med särskild position 

inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel 

och logistik. 

 

 

  

 

 

 

Utveckling under tredje kvartalet 

2020 

Nettoomsättningen i verksamheten uppgick till 19,7 MSEK 

(17,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (4,6 

MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 22,9 procent 

(26,9 procent).  

 

 

 

 

 

 

Utveckling januari – september 2020 

Nettoomsättningen i verksamheten uppgick till 58,2 MSEK 

(50,8 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK 

(10,7 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 20,8 

procent (21,1 procent).  
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Övrig finansiell information 

Finansiell ställning och kassaflöde 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 

18,7 MSEK (18,2 MSEK). 

Kortfristig räntebärande skuld avseende finansiell 

leasing uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och någon 

långfristig räntebärande skuld fanns inte. 

Soliditeten var vid utgången av perioden 48,3 procent 

(51,3 procent). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för 

perioden januari - september uppgick till 8,9 MSEK (6,2 

MSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten 

uppgick till -0,7 MSEK (-0,5 MSEK). 

Bolaget har lämnat en aktieutdelning om 9,8 MSEK 

 (9,8 MSEK), redovisad i beloppet för raden kassaflöde från 

finansieringsverksamheten. Totala kassaflödet under 

januari - september uppgick till -1,6 MSEK (-2,2 MSEK). 

 

Investeringar 

Investeringarna under första halvåret uppgick till 

0,7 MSEK, varav 0,5 MSEK avser integrering av trafikflöde 

till ny plattform, aktiverat såsom arbete för egen räkning. 

 

Moderbolaget 

Moderbolagets personal utgörs av VD och CFO. 

Under januari - september uppgick fakturering till 3,2 

MSEK (3,2 MSEK) och rörelseresultatet uppgick till -1,9 

MSEK (-1,9 MSEK). 

 

Medarbetare  

Det genomsnittliga antalet medarbetare, omräknat till 

heltidstjänster, uppgick under perioden januari -  

september 2020 till 17 (18). Antalet medarbetare vid 

periodens slut uppgick till 17 (18). 

 

Aktien 

Generics aktie är listad på NASDAQ OMX First North 

Premier med handelsbeteckningen GENI. Generic har i maj 

månad lämnat en aktieutdelning om 0,8 kr/aktie (0,8). 

Noteringskursen var den 30 september 2020  49,40 kr 

(10,55 kr), vilket är en ökning med 468 procent jämfört 

med samma tidpunkt 2019. Det totala marknadsvärdet var 

cirka 607 MSEK (cirka 130 MSEK) vid periodens utgång.  

Per den 30 september 2020 uppgick antalet utestående 

aktier i Generic till 12 292 020, envar med ett kvotvärde 

om 0,80 kr, motsvarande ett aktiekapital om  

9 833 616 kr. 

 

Väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer 

Generics verksamhet innehåller ett antal risker och 

osäkerhetsfaktorer vilka omnämns i årsredovisningen för 

2019. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

bedöms ha tillkommit sedan årsredovisningen 2019 

avgavs. 
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Granskningsrapport 

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

 

Kommande ekonomisk information 

Finansiella rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på webbplatsen www.generic.se. 

 

 

Bokslutskommuniké 2020 …………………………..18 februari 2021 

Rapport för första kvartalet 2021 ………………… 19 maj 2021 

Årsstämma 2021 ………………………………….…….19 maj 2021 

Rapport för andra kvartalet 2020………………….26 augusti 2021 

Rapport för tredje kvartalet 2020………………….18 november 2021 

 

 

 

 

Stockholm den 13 november 2020 

Generic Sweden AB (publ) org. nr 556472-3632 

 

Hans Krantz, styrelseordförande  

Kent-Åke Jönsson 

Bengt-Arne Molin 

Fredrik Svedberg 

Stefan Widén 

Jonas Jegerborn, verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jonas Jegerborn, VD och koncernchef  ................... tel 08-601 38 00, e-post: jonas.jegerborn@generic.se 

Anders Hansson, CFO  .................................................. tel 08-601 38 00, e-post: anders.hansson@generic.se 
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Koncerngemensamt består av administrativa tjänster som moderföretaget bistår dotterföretagen med. 
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Noter 
⚫ NOT 1 Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har för koncernen och moderbolaget upprättats i enlighet med ÅRL med de principer som förväntas 

tillämpas i den kommande årsredovisningen, dvs BFNAR 2012:1 (K3). 


