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Tredje kvvartalet 2017
• Intäkterna up
ppgick till 23,9 (15,7) MSEK,, en ökning me
ed 52% jämfö
ört med tredjee kvartalet 201
16
MSEK, en öknin
ng med 81%
• Bruttoresultatet uppgick till 17,3 (9,6) M
• Bruttomarginalen uppgick till 73 (61) %
• Rörelseresultaatet uppgick till
t ‐16,4 (‐14,77) MSEK. Juste
erat för en åte
erföring av avvskrivningar om
m 2,6
MSEK 2016 vaar rörelseresultatet för kva rtalet 2017 0,9 MSEK bättre än motsvaraande period
fföregående år.
• Periodens ressultat efter fin
nansiella posteer uppgick till ‐18,6 (‐10,0) MSEK. Justeraat för
jjämförelsestö
örande poster inklusive återrföring av avskrivningar på 2,6 MSEK ochh en finansiell vinst från
iintresseföretaag på 5,5 MSE
EK (Q3 2016) ooch finansiellaa kostnader i samband
s
medd finansiering (Q3
22017) var resu
ultatet efter finansiella posster för Q3 2017 1,1 MSEK bättre
b
än mottsvarande perriod
fföregående år.
• Likvida medell vid kvartalets slut uppgickk till 31,3 (15,6
6) MSEK. Däru
utöver tillkom mer egna aktier med
eett värde vid kvartalets
k
utggång om 7,8 M
MSEK, vilket tilllsammans me
ed likvida meddel ger en sum
mma om
339,1 MSEK.
• Resultat per aktie
a
uppgick till
t ‐0,63 (‐0,5 2) SEK.
u
det tredje kvartalet samt därefte
er
Väsentligga händelser under
 221% försäljnin
ngstillväxt för enterprise‐seegmentet jämfört med föregående år meed stark utvecckling på
C
Clavisters störrsta geografiska marknaderr.
 EEn större nord
disk polismyndighet har förrlängt sitt enggagemang med
d Clavister ge nom en väsen
ntlig
o
order.
 P
Positiv försäljningsutvecklin
ng bland japa nska nyckelku
under, inklusivve en order fråån Canon IT Solutions
S
p
på 2 MSEK.
 LLansering av Clavister
C
E10, ny instegsproodukt för Servvice Provider‐m
marknaden.
 P
Produktionsvo
olymer från Sa
anmina börjadde levereras i augusti och har
h nått marknnaden. Initial
ååterkoppling från
f
kunder och distributörrer visar på po
ositiva kvalitettseffekter.
 C
Clavister har erhållit
e
två ord
der från storaa globala mobiloperatörer, en i juli med eett ordervärde
e på 2
M
MSEK och en efter kvartale
ets utgång meed ett ordervärde på 1,1 MS
SEK. Avtalen hhar uppskattatt värde på
220 – 40 MSEK
K vardera överr fem år.
 TTilläggsorder för ökad kapa
acitet och funkktionalitet avsseende initiala
a telekominsttallationer harr erhållits
u
under periodeen.
 C
Clavister har erhållit
e
en ord
der för virtualiiserad säkerhe
et från en marknadsledandde global
d
datacenterlevverantör.
 D
Det första avttalet om finansiering, upp ttill 50 MSEK, tecknades und
der tredje kvarrtalet. Förhan
ndling
m
med ett av världens större lånefinansier ingsinstitut avvseende ytterligare långfrisstig finansierin
ng
ffortsätter enliigt plan.
 C
Clavister har utsett
u
nya che
efer för Operaations, Marketting och Corporate Commuunications, Pro
oduct
M
Management, CTO Office samt People & Culture.
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ordet
VD har o
De struktturella förändringar av vår verksamhet
v
viilka vi har arbetat med und
der året har böörjat visa konkkreta och
positiva rresultat. Dessaa förändringar utgår från våår uppdaterad
de och omfatttande affärspllan som har tvvå mycket
tydliga m
mål för den närrmaste framtiden: att väsenntligt öka vår marknadsand
del samt att biibehålla eller till och
med förb
bättra vår höga kundnöjdhe
et.
Ett viktigtt steg för att kunna
k
genomfföra affärspla nen uppnåddes i slutet av tredje
t
kvartal et då ett förstta avtal
om finanssiering tecknaades. Avtalet avser
a
en finannsieringslösnin
ng på upp till 50
5 MSEK. Sam
mtidigt fortsättter
planenliggt förhandlingaarna med ett av världens sttörre lånefinaansieringsinstitut avseende ytterligare långfristig
finansieriing.
Andra vikktiga förändrin
ngar som geno
omförts undeer kvartalet är en omstruktu
urering av bolaagets ledningsgrupp
med en tyydligare inrikttning mot att driva bolaget s kommersiella utveckling. Vi har också ffattat viktiga beslut
avseendee våra fokusmarknader, därr våra säljteam
m nu omorgan
niserats för att nå ökad effeektivitet och med
m
bättre förrutsättningar för att lyckas fullt ut med rrespektive maarknads försäljjningsstrategii.
Detta tillssammans med
d ytterligare genomförda
g
föörändringar har redan lett till
t betydandee finansiella re
esultat:
tredje kvaartalet uppvissade en årlig tillväxt på öve r 50 procent. Särskilt positivt är att vårt enterprise‐segment
rapporterrar god tillväxxt på våra huvudmarknaderr ‐ Norden, Tyskland och Japan.
Dessutom
m visar vårt teelekom‐segme
ent en stadig uutveckling sed
dan början av året med ytteerligare viktiga
a order
från storaa mobiloperattörer. Under kvartalet
k
fortssatte också de
et viktiga arbetet med strattegiska partne
erskap
inom SDN
N/NFV‐området. Dessa sam
marbeten utgöör viktiga komponenter för både vår innoovations‐ och vår
marknadssstrategi inom
m telekom‐seggmentet.
Slutligen kommer ett av
a vårt mest tillfredsställan de resultat fråån en kundundersökning däär mottagarna
a
ndera Claviste r till en kollegga eller vän. Andelen positivva svar var he
ela 93%.
tillfrågades om de skullle rekommen
beta i ett förettag med den nivån
n
av kundnöjdhet, och det är en viktig
Det är såklart ett privilegium att arb
n på att de inssatser vi lägge
er ner ger resuultat.
indikation
Sammanttaget lämnar vi
v ett kvartal med
m viktiga poositiva signale
er bakom oss, vilket givetviss motiverar oss extra
mycket att fortsätta leverera på nuvvarande tillväxxttrend.
John Vestberg
VD och koncernchef
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ppdatering
Affärsup
Enterprisse‐segmentet
Enterprise‐segmentet hade övergrip
pande ett starrkt kvartal, där de viktigaste
e geografiska marknaderna
a visade
e år. Intäkternna inom Enterrprise‐segmentet, inklusive IAM (Identityy Access
god tillväxt jämfört meed föregående
ment), ökade från
f
15,7 MSE
EK under motssvarande kvarrtal 2016 till 21,8 MSEK för tredje kvartalet 2017,
Managem
en tillväxtt på 39 procent. Den förändrade nordiskka marknadso
organisationen
n har etableraat sig väl under tredje
kvartalet och bygger allt högre mom
mentum i såvääl marknadsan
ndel som kund
dnöjdhet. Kunndernas lojalitet förblir
hög, vilkeet bland annatt påvisas av attt en stor norddisk polismyndighet lade en väsentlig orrder och förbliir kund till
Clavister under de kom
mmande tre åren.
nska marknad
den, med nyckkelkunder som
m Canon IT So
olutions och NTT‐BT, fortsättter sin positivva
Den japan
utveckling och uppnåd
dde 4,2 MSEK i intäkter. En del av dessa intäkter är hänförliga till ettt beslut från Canon
C
IT
Solutionss att anamma Clavisters nya
a E10‐produktt, som anses vara
v
mycket konkurrenskraaftig och är en bra
förstärkning av nuvaraande produktp
portfölj.
n Next Genera
ation Firewall s (NGFW), utvvecklad
Den nya EE10‐produkteen är en insteggsprodukt i prroduktgruppen
främst fö
ör tjänsteleverrantörer (Servvice Providers)) som vill ha en
e högprestera
ande och kosttnadseffektiv CPE‐
enhet (Cu
ustomer Prem
mise Equipmen
nt). Clavister EE10 lanserade
es till utvalda kunder
k
i juli occh blev allmänt
tillgängligg i slutet av seeptember. Clavister E10 harr redan börjatt levereras i sttörre volymer och ligger bra
a till för
att bli den snabbast vääxande volymp
produkten i C lavisters histo
oria.
örjade levererras i augusti occh har redan nått
Produkteer som produccerats i Sanminas fabrik i Örrnsköldsvik bö
marknadeen och installeerats i driftsm
miljöer. Som ettt tecken på ökad
ö
kvalitet har
h hittills ingaa produktfel
rapporterrats, vilket annars är vanligt i tidiga sked en av produktlanseringar.
Norden, TTyskland och Japan,
J
tillsam
mmans med Affrika, som är en
e relativt ny marknad
m
för CClavister, samt Kina,
som har sstor potential men också uttmanande maarknadsförutsättningar, utg
gör de marknaader där Clavisster har
valt att fo
okusera försälljningsverksam
mheten inom enterprise‐se
egmentet.
Telekom‐‐segmentet
Clavister har sedan inleedningen av 2017
2
erhållit ååtta telekomorder, varav fem under de föörsta sex mån
naderna,
t
r som erhållitss under året avser
två underr det tredje kvvartalet och en i oktober. Sjju av de åtta telekomorder
virtuell sääkerhet.
Dessutom
m har Clavister erhållit tillägggsorder med kapacitets‐ och
o funktionalitetsökning föör initiala
kundinstaallationer. Desssa typer av order
o
visar att de första insttallationerna har
h varit fram
mgångsrika och
h
indikerar samtidigt en hög potential för kapacitettsutbyggnad såväl
s
som regional expansioon.
nkommit sedan slutet av anndra kvartalet omfattade tvvå globala mobbiloperatörer med
De störree order som in
verksamh
heter i flera länder. De båda
a ursprungligaa ordnarna avvsåg enskilda länder i Asien,, värderade till 2 MSEK
respektivve 1,1 MSEK. Avtalens
A
storle
ek över fem å r uppskattas till
t 20 – 40 MS
SEK vardera. CClavister erhöll också
en mindrre, men strateegiskt viktig orrder från en m
marknadsledan
nde global dattacenterleveraantör.
na inom teleseegmentet för det
d tredje kvaartalet uppgick till 2,1 (0) MSEK.
M
Intäktern
De senastte månadernaa har uppvisatt en fortsatt sttark marknadsutveckling fö
ör virtuell säkeerhet i SDN/N
NFV‐
området,, vilket återspeglas av en ökkning av potenntiella kunderr för Clavister under de kom
mmande kvarttalen.
Marknadsutvecklingen
n framgår även
n av de order som hittills mottagits,
m
vilka
a har resulteraat i driftsatta Clavister‐
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lösningarr i fyra av fem globala geografiska regionner, samt en hög kommersie
ell aktivitetsn ivå hos operatörer
över helaa världen.
Under peerioden fortsatte också det viktiga arbeteet med partne
erskap för virtuell säkerhet inom SDN/NFFV‐
området.. Dessa partneerskap, vilka in
nnefattar storra varumärken
n som exempe
elvis Intel gennom sitt progrram ”Intel
Network Builders”, gerr både förutsä
ättningar för yytterligare inn
novationer sam
mt försäljningsstillfällen inom
m
området..
Slutligen,, för att replikera dessa kom
mmersiella fraamgångar, utö
ökar vi våra marknadsföringgsinsatser och
h
marknadssaktiviteter. Några
N
av dessa
a aktiviteter innkluderar en keynote‐prese
k
entation som nyligen hölls på
SDN/NFV
Vs världskongrress i Haag, Ne
ederländerna,, och ett kommande webin
nar med den bbranschledand
de
plattform
men Lightreadiing, som leds av ett av de m
mest respekte
erade namnen
n inom SDN/N FV‐området,
analytikern Patrick Don
negan från Ha
ardenStance. Dessa, och måånga fler aktivviteter, komm
mer att bidra till en
ökad kännedom om bo
olaget på marrknaden och hhjälpa till att bygga
b
varumärrket Clavister..
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dje kvartalett
Intäkter och bruttorresultat i tred
Intäktern
na uppgick till 23,9 (15,7) MSEK,
M
en ökninng med 52% jäämfört med trredje kvartaleet 2016. Förvärvet av
PhenixID bidrog med 4,9
4 (2,0) MSEK
K.
nsten för tredjje kvartalet up
ppgick till 17,33 (9,6) MSEK med
m en brutto
omarginal som
m ökade till 73
3 (61)%,
Bruttovin
något neggativt påverkaad av större le
everanser av pprodukter med lägre marginal till Asien.
Under treedje kvartalet ökade intäkte
erna från enteerprise‐segme
entet med 23%
% exklusive IA
AM (Identity and
a
Access M
Management). Inklusive IAM
M var tillväxtenn 39%.
Intäktern
na i Norden up
ppgick till 8,1 (4,7)
(
MSEK, enn tillväxt på 74% jämfört med
m tredje kvaartalet föregåe
ende år.
För EMEA
A (exklusive Norden) uppgicck intäkterna till 4,4 (2,9) MSEK,
M
en ökning med 53% j ämfört med tredje
t
kvartalet föregående år.
å
ngre representterar en geoggrafisk primär marknad för Clavister
C
som ett resultat av
a
Americass, som inte län
omflyttniing av resurseer till fokusmarknader, uppvvisade en viss minskning avv intäkterna.
Intäktern
na i Asien ökad
de med med 42%,
4
från 4,3 ttill 6,1 MSEK, främst hänförligt till Japan .
Intäktern
na från globalaa nyckelkunde
er ökade med 40%, från 3,0
0 till 4,2 MSEK. Av dessa konnton bidrog te
elekom‐
kunder m
med 2,1 MSEK jämfört med inga intäkter under 2016. Enterprise‐rel
E
aterade kontoon utvecklade
es som
förväntatt, även om de påverkades något
n
negativtt under tredje
e kvartalet till följd av justerringar av kund
ders
projektplaner.

Figur 1. Intäkter per geog
grafisk marknad
d
f
årsredovisning 20166
* Jämförellsetal är enligt fastställd

Förändrade valutakursser har haft en
n negativ inveerkan på konce
ernens intäkte
er för det treddje kvartalet
motsvaraande 2,2 proceentenheter jämfört med fööregående år, i allt väsentlig
gt hänförligt tiill förändringe
en av
USD‐kurssen.

Kostnad
der i tredje kvvartalet
Totala rörelsekostnadeer uppgick till 33,0 (29,0) M
MSEK, en öknin
ng med 14%. Extraordinära
E
kostnader, ju
uridisk
ng och konsulttverksamhet, har ökat undeer kvartalet occh är delvis ko
opplade till påågående finansiering.
rådgivnin
Personalkkostnaderna ökade
ö
med 16
6% och uppgicck till 23,1 (19,9) MSEK. Und
der tredje kvaartalet 2016 påverkade
förvärvett av PhenixID endast
e
person
nalkostnadernna under september månad
d, medan de uunder tredje kvartalet
k
2017 ingåått i hela kvarttalet. Det tota
ala antalet ansställda i konce
ernen har min
nskat från 1599 till 157 i slutet av
kvartalet.
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örelsestörand
de poster
Resultatt samt jämfö
Periodens resultat efteer finansiella poster
p
uppgic k till ‐18,6 (‐10,0) MSEK. Justerat för jäm
mförelsestöran
nde poster
( 2016)
inklusive återföring av avskrivningarr på 2,6 MSEKK, en finansiell vinst från intresseföretag på 5,5 MSEK (Q3
nsiella kostnad
der i samband
d med finansieering (Q3 2017
7) var resultattet efter finannsiella poster för
f Q3
och finan
2017 1,1 MSEK bättre än motsvaran
nde period förregående år.
Juli ‐ Sept

Juli ‐ Sept

MSEK

2017

2016

Rörelseressultat

‐16,4

‐14,7

0

‐2,6

‐16,4

‐17,3

Juli ‐ Sept

Juli ‐ Sept

MSEK

2017

2016

p
Resultat e fter finansiella poster

‐18,6

‐10,0

0,0

‐2,6

Återföringg av avskrivningar
Rörelseressultat efter jämfförelsestörande
e poster

Återföringg av avskrivning
Finansiell vinst vid avyttrring av intresseaandel
nära finansiella kostnader i sam
mband med finaansiering
Extraordin
Resultat e fter jämförelsesstörande posterr

0

‐5,5

1,6

0

‐17,0

‐18,1

Tabell 1. Jä
ämförelsestöra
ande poster.

Investerringar, aktive
eringar och avskrivninga
a
ar
Koncerneens investeringar i form av aktiverade koostnader för im
mmateriella anläggningstillggångar uppgicck under
tredje kvaartalet 2017 till
t 5,3 (4,9) MSEK. Bolaget aaktiverade un
nder kvartalet utvecklingskoostnader motssvarande
56% av bolagets totalaa utvecklingskostnader. Inveesteringar i materiella
m
tillgå
ångar består hhuvudsakligen
n av
datorutru
ustning.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångarr uppgick unde
er det tredje kvartalet
k
till 00,1 (0,2) MSEK
K och
ngar på immaateriella tillgån
ngar uppgick ttill 5,8 (0,0) MSEK,
M
främst hänförligt
h
till aavskrivningar på
avskrivnin
tidigare aaktiverade utvvecklingskostn
nader.

Likvida m
medel, finan
nsiering och finansiell
f
stäällning
Kassaflöd
det från den lö
öpande verksa
amheten undeer tredje kvarrtalet uppgick till ‐12,9 (‐5,00) MSEK.
Kassaflöd
det från investteringsverksam
mheten uppg ick till ‐5,3 (‐4
4,9) MSEK. Besskrivning av
investerin
ngsverksamheeten visas i kapitlet om inveesteringar, aktiveringar och
h avskrivningaar ovan.
Kassaflöd
det från finanssieringsverksa
amheten uppggick till 20,8 (‐‐1,3) MSEK.
Clavister tecknade ett lånefinansieriingsavtal om 550 MSEK den 27 september 2017 med TTageHus Holding AB
som långivare. Lånefin
nansieringen har
h en löptid ppå tre år. Finansieringsavtalet är baserat på de villkor som
tidigare aavtalats mellan de två parte
erna vilket bollaget informerade marknad
den om i ett ppressmeddelande
daterat d
den 13 septem
mber 2017. Lån
net och uppluupen ränta kan
n återbetalas genom utfärddande av
teckningssoptioner baserat på en tecckningskurs om
m 20 SEK.
En större del av finansieringen från TageHus görss omedelbart tillgänglig
t
som
m ny likviditet för verksamh
heten. En
del av det nya lånet haar refinansiera
a cirka 16 MSEEK i befintliga lån upptagna av Clavister‐kkoncernen.
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Clavisterss diskussionerr med ett av världens störree lånefinansie
eringsinstitut avseende
a
ytteerligare långfristig
finansieriing fortsätter enligt plan.
Likvida m
medel uppgick vid kvartaletss utgång till 311,3 (15,6) MSEEK. Förvärvet av PhenixID innnefattade ävven
330 000 eegna aktier, viilket i kvartale
et uppgick till 7,8 MSEK till en kurs om 23
3,50 SEK per aaktie, redovisa
at som
eget kapital i balansräkkningen.

Nedskrivvningsprövn
ning
Enligt IASS 36 skall good
dwill och andrra immateriellla tillgångar årligen prövas för eventuell nedskrivning oavsett
om det finns indikation
ner på om tillggången bör skkrivas ned elle
er ej. Goodwill är en post soom uppstår vid
ets tillgångar och
o som skall ge återbetaln
ning
rörelseförvärv om köpeskillingen övverstiger värdeet på företage
omiska fördela
ar och som ennskilt kan varaa svår att identifiera. För attt korrekt bedö
öma om
genom frramtida ekono
nedskrivn
ningsbehov fin
nns har såväl interna som eexterna inform
mationskällor använts. Nyttjtjandevärdet dvs
d det
framräkn
nade värdet påå tillgången ha
ar beräknats ppå framtida kaassaflöden, grrundat på de sstrategiska pla
aner som
fastställtss av styrelsen för de kommande fem åreen, samt på exxtern informattion såsom maarknadsräntor,
skattesatts, lånemargin
nal m.m.
I samband med årsbokkslutet 2016 genomfördes
g
een nedskrivnin
ngsprövning av
a koncernenss goodwill kop
pplat till
förvärvett av PhenixID och
o Clavister APAC.
A
Denna nedskrivningssprövning gavv upphov till nnedskrivning gällande
g
goodwill kopplat till Clavister APAC, varmed en needskrivning i koncernen gjo
ordes med 2,66 MSEK. Övrigga poster
ed
visade ingget nedskrivningsbehov. Inga större föräändringar har skett under trredje kvartaleet 2017 varme
nedskrivn
ningsbehovet är oförändratt.

Händelser efter periiodens utgån
ng
2017‐10‐16 – En komm
mersiell order erhölls från een global telekkomleverantör, som beställlde Clavisters lösning
till en av sina största asiatiska verksamheter. Denn initiala orderrn uppgår till 1,1 MSEK, meen uppskattas ha en
hög årlig tillväxt baseraat på Clavisters prismodell utifrån dataanvändning. En
nligt den tidig are kommunicerade
affärsupp
pdateringen fö
ör telekom occh utifrån Clavvisters prismodell baserad på
p kapacitet, uuppskattas de
et totala
värdet avv ordern uppgå till mellan 20
2 ‐ 40 MSEK ööver en femårrsperiod för det enskilda lanndet och lösningen.
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den
Enterprise‐marknad
IT‐säkerh
hetsmarknadeen fortsätter att växa väsenttligt i och med
d att IT‐brottssligheten utveecklas och en ökad
ö
obala marknaaden för cyberrsäkerhet berä
äknas till mer än 120 miljarrder USD
medvetenhet når förettagen. Den glo
mmer att
för år 20117, med en årrlig tillväxt på mellan 12 ochh 15 procent. Det uppskattas att cyberkrriminalitet kom
medföra en global kostnad på mer än
ä 6 biljoner U
USD årligen 20
021.

Figur 2. Deen globala cybeersäkerhetsmarrknaden 2017 – 2021. Källa: Cyybersecurity Ve
entures

Uppdaterrade prognoseer från Gartne
er uppskattar att säkerhetsmarknaden fö
ör företag är vvärd 98 miljarder USD
år 2017, een justering frrån de 95 miljarder USD so m redovisade
es föregående kvartal. Markknaden väntass växa till
132 miljarder USD år 2021,
2
också de
en justerad fråån 125 miljard
der USD som rapporterats
r
uunder föregåe
ende
kvartal.
p
ölj, inklusive N
Next‐Generatio
on Firewalls, Endpoint
E
Secuurity och Identtity and
Clavisterss nuvarande produktportfö
Access M
Management‐lö
ösningar, adre
esserar cirka 220 procent avv denna markn
nad.
mråde, uppskkattas vara värd över
Produktggruppen Next Generation Fiirewalls, som är Clavisters kärnprodukto
k
12 miljard
der USD år 20
017 och beräknas växa till 114,6 miljarder USD år 2021. Produktgruppperna Identityy Access
Managem
ment och Endp
point Securityy representeraar adresserbara marknaderr för Clavister värda 3,6 miljjarder
USD respektive 4,1 milljarder USD.
esserbar markknad för Clavister om ca 20 miljarder USD
D under innevvarande
Sammanttaget innebär detta en adre
år, se Figu
ur 3 (Källa: Gaartner; “Foreccast: Informatiion Security, Worldwide,
W
20
015‐2021, 2Q
Q17 Update”).

Figur 3. Tootal adresserbar marknad för Clavisters
C
produuktfölj i enterprrise‐segmenten
n 2017 ‐ 2021 (M
MUSD).
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Clavisterss marknadsaktiviteter är frä
ämst inriktadee på fem geoggrafiska markn
nader (Clavisteers primära
marknadeer): Norden, Tyskland,
T
Japa
an, Kina och d en afrikanska Maghrebregionen. Den tootala adresserbara
marknadeen för dessa regioner
r
uppggår till 3,5 milj arder USD förr innevarande
e år (en uppdaatering från 2,9
miljarderr USD enligt fö
öregående kva
artal) och förvväntas öka till 4,2 miljarder USD år 2022,, se figur 4.

Figur 4. Tootal adresserbar marknad inom
m Clavisters prim
imärmarknaderr 2017 ‐ 2022 (M
MUSD).
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m‐marknaden
n
Telekom
Den fjärd
de industriellaa revolutionen
n
Digitaliseeringen har växt fram som en
e huvudsakligg orsak till den dramatiska förändringen av hur vi leve
er, arbetar
na förändringg har fått namnet ”den fjärd
de industriellaa revolutionen
n”.
och interagerar med vaarandra. Denn
branschen speelar en framtrrädande roll i denna revolution genom att förse oss m
med de grundlä
äggande
Telekomb
byggstenarna och tekn
nologierna som
m är nödvänddiga för digitaliseringen. Mo
olntjänster, virrtualisering, mobil
m
ataanalys ochh artificiell inte
elligens är
uppkoppling, självköraande fordon, IoT (Internet oof Things), socciala media, da
v
kombin erade, driver digitaliseringe
en framåt.
bara någrra exempel påå teknologier vilka,
Som en kkonsekvens avv detta sker en
n extrem tillvääxt av digital information; enligt
e
Ciscos VVisual Networkking Index
(2016) haar den mobila datatrafiken ökat med en ffaktor av 400 miljoner unde
er se senaste 15 åren. IDC
prognosticerar att merr än 44 zettab
bytes (44 biljonner gigabytes) data komme
er att flöda geenom de globa
ala
nätverken
n år 2020.
Kathrin B
Buvac, Chief Sttrategy Officer hos Nokia, m
menar att “Intternet of Things och den inddustriella
digitaliseringen har potentialen att kunna
k
ha lika stor inverkan
n på människo
or som vad sjä lva Internet har
h haft,
och med störree än så.”
eller till o
Säkerhett är en nyckel
I skenet aav denna massiva digitalisering som pågåår, är det lätt att förstå vilka enorma konnsekvenser, finansiella
såväl som
m för den perssonliga integriteten, som kaan drabba såvväl samhälle so
om enskilda inndivider om
säkerheteen inte kan gaaranteras.
Under ettt öppningstal vid telekomm
mässan Mobilee World Congress 2017 i Ba
arcelona gick N
Nokias VD Rajjeev Suri
till och m
med så långt attt han hävdade att nätverksssäkerhet är telekomindust
t
trins näst viktiigaste utmaniing, efter
operatörssförvärv och sammanslagn
s
ingar.
Telekomm
marknaden beefinner sig helt klart vid en tydlig inflexio
onspunkt, där kombinationeen av disruptiiv
teknologii (såsom virtualisering), en prognosticeraad massiv tillvväxt av datatra
afik samt en tyydlig medvete
enhet
kring beh
hovet av säkerrhet, skapar ett marknadsföönster för bolag som Clavister. Med en uunik affärsmod
dell och
redan inggångna avtal med
m några av världens messt etablerade telekomaktör
t
er, såsom Nokkia, har Clavisster en
god möjliighet att kapittalisera på dettta marknadsffönster.
Affärsmo
odell
Den affärrsmodell Claviister tillämparr på telekoms egmentet basseras på en indirekt affärsm
modell där en
systeminttegratör ageraar mellan Clavvister och sluttkunden som ofta är en mo
obiloperatör. CClavister har för
f
närvarande kontrakt med
m en handfu
ull systeminteegratörer, där aktörer som Nokia, Ericssoon och Mirait är
mintegratörer, ursprungligen från enterprrise‐sidan, ska
apa
välkända. Utöver dessaa börjar även andra system
et, vilket ökar Clavisters pottentiella kundbas ytterligarre.
framgånggar inom telekkomsegmente
Nokia, en
n av marknadssledarna inom
m LTE/4G‐infraastruktur, har exempelvis valt att licensieera och markn
nadsföra
Clavisterss mjukvara un
nder sitt eget varumärke
v
”N
Nokia NetGuarrd Virtual Firewall”. Lösninggen har därme
ed,
genom attt utnyttja Nokias internatio
onella säljorgaanisation, pottentialen att nå
n ut globalt t ill samtliga vä
ärldens
mobilopeeratörer.
Mirait, so
om ett annat exempel,
e
är en viktig leveraantör till någraa av de största bolagen i Ja pan, inklusive
e de
domineraande mobiloperatörerna.
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En typisk leverans från
n Clavister till systemleveran
s
ntörerna besttår av säkerhe
etsmjukvara, ttillhörande mjjukvara
för admin
nistration, nöd
dvändiga licen
nser samt teknnisk support och
o uppgraderingar. Mjukvvaran licensierras
primärt p
per maxkapaciitet i nätverke
en, vilket inneebär att Clavistters omsättningspotential öökar i takt me
ed att
datamänggderna ökar i operatörerna
as nätverk. Moobiloperatöre
erna beställer normalt minddre licenskapa
acitet
initialt, occh lägger sedaan ytterligare order när kappacitetsbehovven ökar. Från
n flertalet av dde tidiga
operatörsskunderna gö
örs gällande attt man förutseer en kapacite
etsökning om 80 till 100 % åårligen under de första
fem åren.
nktioner kan licensieras sepparat och ger därmed en möjlighet
m
till m
merförsäljning för
Ytterligarre tekniska fun
Clavister.. Dessa funktio
oner licensieras enligt samm
acitet, vilket innnebär att äve
en
ma modell baaserat på kapa
merförsäljningen skalaar med datamängd.
ppgraderingarr av mjukvara tillhandahållss mot en årlig kostnad som
m uppgår till en
n
Teknisk support och up
procentuell andel av den sammanlagda licensavggiften.
Clavisterss säkerhetslösningar för te
elekom‐segmeentet
Nätverksssäkerhet krävvs för flera olikka områden o ch på olika platser inom en
n mobiloperattörs nätverk. Clavister
C
tillhandah
håller för närvvarande lösnin
ngar för fyra oolika områden
n, samtliga baserade på Claavisters egenu
utvecklade
mjukvaraa, se Figur 5 needan.


C
Core Securityy (Gi/SGi Firew
wall) – Ger ettt så kallat perimeterskydd mellan
m
mobilnnätverket och det
aallmänna inteernet. Den största delen av all datatrafik som skickas till och från moobiltelefoner och
aandra mobila enheter passerar genom ddenna lösning..



B
ationen
Backhaul Security (LTE Seccurity Gatewaay) – Tillhandaahåller transportsäkerhet föör kommunika
basstationer och
o mobilnätvverket, vilket behövs
b
för att skydda mot ccyberattacker och för
mellan radiob
aatt förhindra avlyssning och integritetsk ränkning. För de mobiloperratörer som fuullt ut har ana
ammat
””Backhaul Seccurity” passerrar all mobildaata genom denna typ av lössning.



D
Domain Security (Virtual Firewall)
F
– Hannterar allmän trafikseparattion (“firewalliing”) mellan olika
o
ssegment I ett mobilnätverkk. Trafikvolym
merna varierar kraftigt mella
an olika använndningsområd
den.



R
urity (GRX Firewall) – Tillhaandahåller säkkerhet för så kallad
k
roamin g‐trafik, dvs den
d trafik
Roaming Secu
ssom flödar meellan två operratörers nätveerk.
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Figur 5. M
Multipla säkerheetslösningar för telekom‐segmeentet baseradee på Clavisters säkerhetsmjukv
s
vara.

Marknad
dens storlek
De tre vikktigaste param
metrarna som styr storlekenn på den marknad Clavisterr kan adresserra inom teleko
om‐
segmenteet är tillväxten
n av mobil dattatrafik, den ttakt med vilke
en virtualiserade telekomnäätverk byggs ut
u samt
det pris p
per kapacitet som
s
mobilope
eratörerna ka n acceptera.
Enligt Ericcsson Mobilityy Report 2017
7 kommer määngden mobil datatrafik att uppnå 19 Exaabytes (19 milljarder
Gigabytess) per månad nästa år, för att
a därefter vääxa till 72 Exabytes (72 miljjarder Gigabyttes) per måna
ad år
2022.
et jämnt fördeelad över mån
nadens dagar. En del av denn dagliga trafiken är
Mobil dattaanvändningg är i allmänhe
dessutom
m koncentreraad till en så kallad Busy Houur, vilket är de
en teoretiska timme
t
då denn största delen
n av
datatrafikken förbrukass. Enligt CelPla
an (www.celpllan.com) är en
n tredjedel avv den dagliga m
mobiltrafiken hänförlig
till Busy H
Hour. Den kap
pacitet som ettt mobilt nätveerk behöver ha
h för att kunn
na hantera daatamängden under
u
Busy Hou
ur benämns Peeak Throughput, och är en av de viktigasste faktorerna för att kunnaa dimensionerra
nätverk.
T
(Terabit per
p sekund) ooch växa till 1 855
8 Tbps
För 2018 kommer Peak Throughput globalt att upppgå till 515 Tbps
år 2022.
ortfarande fårr anses vara i sin
s linda, finnss inga säkra prrognoser för hur
h
Då virtualiserade telekkomnätverk fo
mobiloperatöreerna kommer att investera i virtualiserin
ng. SNS Researrch anser dockk att år 2020 kommer
snabbt m
nästan 800% av alla inveesteringar i nyya mobilnätveerk att vara avv virtualiserad karaktär. Inddikationer från
n tidiga
Clavister‐‐kunder pekarr i samma riktning.
Av samma skäl är även
n prissättninge
en ännu inte nnormaliserad. Clavisters priiser varierar oockså mellan de
d olika
f
mpel är Claviste
ers pris för lössningen Core Security
lösningarrna, då de inneehåller olika funktionsinne
håll. Ett exem
som före rabatt till systemintegratörer uppgår til l ca 4 000 Eurro per Gbps (G
Gigabit per sekkund). En nom
miniell
priserosio
on är rimlig attt anta.
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Nedanståående tabell visar
v
ett möjliggt scenario förr adresserbar marknadsstorlek för Clavissters Core Seccurity
lösning, fföre rabatter till
t partners. Enligt
E
detta sceenario uppgår marknadsvärdet till ca 1000 miljoner Euro 2018
och växerr till ca 2,6 miljarder Euro år
å 2022.
Adresserb
bar marknadssttorlek – Virtualiserad Core Seccurity
Mobil dataatrafik per mån
nad (PB / månad
d) 1)
2
Peak Throughput (Tbps) 2)
3)

Virtualiserrade nätverk, an
ndel av total invvestering
Kapacitetssbehov i virtualiserade mobilnätverk (Tbps)
Kapacitetssökning i virtualiserade mobiln
nätverk (Tbps)
Genomsnittligt bruttopriss (före rabatterr), per Gbps (EU
UR) 4)
Adresserb
bar marknadssttorlek – Virtualiserad Core Seccurity
(Baserad p
på bruttoprissäättning) (MEUR
R)

2018

201
19

2020

2021

2022

19
9 857

28 67
79

39 615

53 096

71 566

515

74
44

1 027

1 377

1 855

5%
26
26

25%
18
86
16
60

50%
514
328

80%
1 101
588

95%
1 763
661

4 000

4 00
00

4 000

4 000

4 000

103,0
1

640,,6

1 310,6

2 350,9

2 645,6

Källor: 1) EEricsson Mobilityy Report 2017, 2) CelPlan, 3) SN
NS Research, 4) Clavister
C

m avanceraat funktionsinn
nehåll.
Prissättniingen för lösningen Backhaul Security ärr något högre, på grund av mer
Med sam
mma antaganden gällande andelen virtuaaliserad investtering, påvisarr tabellen neddan en adresse
erbar
marknadssstorlek för Baackhaul Securrity uppgåendde till ca 111 miljoner
m
Euro år
å 2018 som vväxer till ca 2,8
miljarderr Euro år 2022
2, före rabatte
er till partners .
Adresserb
bar marknadssttorlek – Virtualiserad Backhauul
Security
Mobil dataatrafik per mån
nad (PB / månad
d) 1)
2
Peak Throughput (Tbps) 2)
3)

Virtualiserrade nätverk, an
ndel av total invvestering
Kapacitetssbehov i virtualiserade mobilnätverk (Tbps)
Kapacitetssökning i virtualiserade mobiln
nätverk (Tbps)
Genomsnittligt bruttopriss (före rabatterr), per Gbps (EU
UR) 4)
Adresserb
bar marknadssttorlek – Virtualiserad Backhauul
Security (B
Baserad på bru
uttoprissättning
g) (MEUR)

2018

201
19

2020

2021

2022

19
9 857

28 67
79

39 615

53 096

71 566

515

74
44

1 027

1 377

1 855

5%
26
26

25%
18
86
16
60

50%
514
328

80%
1 101
588

95%
1 763
661

4 300

4 30
00

4 300

4 300

4 300

110,7
1

688,,6

1 408,9

2 527,2

2 844,0

Källor: 1) EEricsson Mobilityy Report 2017, 2) CelPlan, 3) SN
NS Research, 4) Clavister
C

er tillhandahå ller, Domain Security
S
och Roaming
R
Securrity, har inte samma
s
De två övvriga lösningarr som Claviste
direkta ko
orrelation meed mängden mobil
m
datatrafiik. För att före
enkla antas de
en adresserbaara marknaden för
dessa lösningar vara 20
0% respektive
e 10% av lösniingen Core Se
ecurity.
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adstillväxten i nom telekom‐segmentet kan det vara avv intresse att förstå
På grund av den stora årliga markna
n av den aggreegerade marknadsstorlekenn över flera årrs tid. Figur 6 nedan ger en övergripande
e bild av
storleken
den totala adresserbarra marknaden
n för Clavisterss fyra nuvaran
nde säkerhetslösningar, agggregerade öve
er en
m fem år. I likhet med tidigare exempel äär samtliga väärden angivna före rabatterr till partners.
period om

Figur 6. Tootal adresserbar marknad för Clavisters
C
säkerrhetslösningar för
f telekom‐seg
gmentet. Aggreegerat värde övver fem år,
före rabattter till partnerss.
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Om Clavvister
Clavister är ett svensktt företag som utvecklar, prooducerar och säljer nätverk
kssäkerhetslössningar inom området
der inom telekom och enteerprise. Bolage
et grundades 1997 och har sitt säte i
cybersäkeerhet för kund
Örnsköldsvik. Clavisterrs lösningar byygger på en eggenutvecklad,, innovativ mjukvara med m
mycket kraftfu
ull
d höga graden av egenutvvecklad mjukvvara uppnås in
nte bara exceeptionellt bra prestanda
p
prestanda. Tack vara den
dukterna ansees även vara mycket
m
säkra, inte minst mo
ot så kallade ”bakdörrar”,
”
vvilka media occh
utan prod
visselblåssare menar fin
nns hos flertallet konkurren ter. Egenutve
ecklad mjukvara skapar äve n förutsättnin
ngar till
mycket goda bruttomaarginaler och därmed
d
konkuurrenskraft, i synnerhet i afffärsupplägg ddär licensierin
ng
används.
För ytterlligare informaation om Claviister, se bolaggets hemsida: www.clavister.com.

Personal och organisation
I slutet avv tredje kvartaalet uppgick antalet
a
anställ da i koncerne
en till 157 (159
9). Clavister A
AB ökade med tre
anställda, PhenixID meed en anställd och Clavisterr China minskaade med sex anställda.
a
Anttalet anställda
a och
a
heltidstjänster. Förrutom tillsvidaareanställda engagerar Clavvister även konsulter i
sysselsattta motsvarar antalet
kundprojekt och försälljning motsvarande 9 (10) hheltidstjänster. Totalt antal anställda inoom koncernen uppgick
per den 330 september 2017 inklusivve konsulter tiill 166 (169).
Medarbeetarna är en mycket
m
viktig tiillgång och strrategin är att fortsätta arbe
eta för en godd och stimulerande
arbetsmiljö med utmanande arbetsuppgifter och utvecklingsm
möjligheter. De
etta tillsammaans med olika stöd för
er för att även
n fortsatt kunnna attrahera, rekrytera
att behålla en god hälssa, anser bolagget vara avgöörande faktore
are.
och behålla kvalificerade medarbeta

Moderbolaget
Moderbo
olaget Clavisteer Holding AB har en begrännsad verksamhet.

Redovisn
ningsprincip
per
Koncernrredovisningen
n har upprättats i enlighet m
med Internatio
onal Financial Reporting Staandards (IFRS) utgivna
av International Accou
unting Standarrds Board (IASSB) samt tolkn
ningsuttalande
en från IFRS Innterpretations
nen tillämpar dessutom
Committeee (IFRS IC) sååsom de antaggits av Europeeiska unionen (EU). Koncern
Årsredovisningslagen (1995:1554)
(
och
o rekommenndationen från Rådet för finansiell rappoortering RFR 1
ovisningsregler för koncerneer”.
”Komplettterande redo
Ny standard för intäkttsredovisning IFRS 15
delserna inför den nya stand
darden för inttäktsredovisniing, IFRS 15, pågår
p
i bolagett. Intäktsredo
ovisning
Förbered
RS 15 kommerr att införas från och med jaanuari 2018 där kartläggnin
ngen visar att en del anpasssningar i
enligt IFR
bolagets transaktionsssystem och inttäktsredovisniing krävs. De skillnader som
m identifieratss medför en
pport‐ och und
derhållstjänsteer, som i störrre
försiktigaare redovisning av intäkter relaterade tilll bolagets sup
omfattnin
ng kommer attt periodiseras över kundavvtalets kontraktstid. Gällande redovisninng av intäkter från
försäljnin
ng av hårdvaraa och program
mvarulicenser är bedömninggen att de inte kommer attt påverkas.
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och rättsliga processer
Tvister o
Det pågår inga tvister eller
e
rättsliga förfaranden.

Transakttioner med närstående
n
Några vässentliga transaktioner mellan Clavister ooch närstående har inte före
ekommit i konncernen eller
moderbo
olaget under raapporteringsp
perioden

Risk‐ och
h osäkerhetssfaktorer
Bolaget h
hänvisar till Årrsredovisninge
en 2016 och hhemsidan www
w.clavister.co
om/investor‐reelations/finan
ncial‐
documen
nts/ där en meer omfattande
e redogörelse lämnas över risker och osä
äkerhetsfakto rer i verksamheten
som väseentligt kan påvverka utfallet och aktiens uttveckling. Förretaget anser inte att det unnder rapportp
perioden
skett någgra väsentliga förändringar av de risker ooch osäkerhetssfaktorer jämfört med de ssom presenterrades i
årsredoviisningen. Riskker är ett naturligt inslag i d en verksamhe
et som bedrivs. Clavister arrbetar kontinu
uerligt
med att identifiera, beedöma, utvärd
dera och förebbygga riskernaa som verksam
mheten utsättts för. Om riskkerna
ultat och finansiella ställningg negativt. I korthet
inträffar kkan de komma att påverka Clavisters förrsäljning, resu
kan nämn
nas de risker som
s
bolaget bedömer
b
såsoom rörelseriskeer där markna
ads‐ och verkssamhetsriskerr såsom
konkurrens, produktuttveckling och tekniska
t
svåriigheter, produ
uktansvar och garantier, rissker att medarbetare
utar, vikande konjunkturutvveckling, polittiska händelse
er, immateriellla tillgångar som
s
ej är
och nyckeelpersoner slu
patentsökta och legalaa risker ingår. Inom finansieella risker beskkrivs ränte‐, kredit‐ och likvviditetsrisker men
m även
G
valuttarisker sker aall försäljning antingen i SEK
K, USD, EUR reeglerat i avtal med
skattemäässiga risker. Gällande
kund. Vallutan EUR dom
minerar följt av
a svenska kroonor. Valutafluktuationer både gällande
leverantö
örsutbetalninggar liksom kun
ndinbetalninggar kan skapa valutakursför
v
luster eller vinnster och påverka den
finansiella ställningen.
E
handdel och inköp av
Bolaget i Kina fakturerar och redovissar i den kinessiska valutan CNY (Yuan). Eftersom
n CNY är valuttakursens
produkteer i Clavister Kina till allra största del skerr lokalt och till valutakursen
resultatpåverkan begräänsad, men uppstår resultaatmässigt i koncernen.
Valutasäkkring sker gen
nom kvittning av in‐ och utbbetalningar med lika valuta. När det gälleer den övergriipande
fördelningen mellan ollika valutor så
å svarar försäljjningen i EUR för omkring hälften
h
av konncernens omsättning
U med en trredjedel var. KKostnaderna domineras
d
av SEK till omkrinng två tredjed
delar och
följt av SEEK, CNY och USD
den återsstående tredjeedelen fördela
ad mellan USD
D, EUR och CN
NY.

Finansieell informatio
on
Clavister avser att distribuera finanssiella rapporteer enligt nedan.
•

muniké och de
elårsrapport ooktober‐decem
mber 2017
Bokslutskomm

15:e februari, 2018

•

Å
Årsstämma

24:e april, 2018

•

Delårsrapportt januari‐marss 2018

16:e maj, 201
18

•

Delårsrapportt april‐juni 2018

22:a augusti, 2018

Finansiellla rapporter, pressmeddela
p
anden och annnan information finns tillgängliga från offfentliggörand
det på
Clavisterss webbplats www.clavister
w
.com.
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Styrelsen
n och bolagsledningen gör bedömningar
b
och antagand
den som påverrkar företagetts resultat och
h
ställning. Antaganden utvärderas löpande i rimligghetsbedömningar som und
der rådande fö
förhållande ba
aseras på
tidigare eerfarenheter och
o förväntnin
ngar om framttida händelser. Faktiskt utfall kan komm
ma att skilja sigg från
gjorda beedömningar. De
D områden där
d uppskattniingar och antaaganden skulle kunna innebbära betydand
de risk för
justeringaar i redovisade värden för resultat
r
och fiinansiell ställn
ning under kom
mmande rappportperioder är
ä främst,
bedömningar om försääljnings‐ och marknadsföru
m
tsättningar, nyttjandeperio
n
od för koncernnens immaterriella
ngstillgångar, prövning av nedskrivningsb
n
behov för goo
odwill och aktiiers värde, värrdering av uppskjutna
anläggnin
skatteforrdringar samt av kundfordriingar. Alla eveentuella framååtriktade uttalanden i dennna rapport basseras på
unkten för rappporten. Clavisster lämnar in
nga prognoserr.
bolagets bästa bedömning vid tidpu
n och verkställande direktörren försäkrar aatt delårsrapp
porten ger en rättvisande ööversikt av kon
ncernens
Styrelsen
ällning och ressultat samt be
eskriver väsentliga risker occh osäkerhetsffaktorer
och modeerbolagets verksamhet, stä
som förettaget och de företag
f
som in
ngår i koncernnen står inför..

ovács
Viktor Ko
Styrelsens ordförande

Ilkka Hiidenheimo
Ledamot

quist
Sigrun Hjelmq
Ledamot

Annika Anderrsson
Ledamot

hlander
Peter Dah
Ledamot

arstedt
Göran Ca
Ledamot

Jan Ramkvist
Ledamot

John Vestberg
VD och konce
ernchef

a delårsrapporrt har inte varrit föremål förr granskning av
a bolagets revvisorer.
Denna
.

Clavisster Holding AB, SSjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik, Sweden | Org Nrr. 556917‐6612| Tel: +46 (0)660‐2
29 92 00 | www.cclavister.com

CLAVISTER HOLDING
H
AB – D
DELÅRSRAPPOR
RT JULI‐ SEPTEM
MBER 2017

18

er totalresulttat i sammandrag för ko
oncernen
Resultatträkning och rapport öve
J ‐ Sept
Juli

Juli ‐ Sept

Jan ‐ Se pt

Jan ‐ Sept

Jan‐Dec

2017

2016

17
201

2016

2016 *

Rörelsens in
ntäkter

23 860

1 5 689

65 79
91

51 054

78 117

Handelsvaro
or

‐6 533

‐ 125
‐6

‐14 87
74

‐17 923

‐24 650

Bruttoresulttat

17 327

9 564

50 91
17

33 131

53 467

73%

61%

77
7%

65%

68%

5 286

4 933

17 47
71

13 773

20 406

‐23 113

‐1 9 890

‐79 12
20

‐61 613

‐89 751

‐9 902

‐ 111
‐9

‐32 06
67

‐29 259

‐41 896

‐138

‐231

‐42
25

‐470

‐629

‐5 825

8

‐15 00
06

‐7 652

‐14 106

‐16 365

‐1 4 727

‐58 23
30

‐52 090

‐72 509

‐2 208

4 714

‐4 35
53

2 030

796

‐18 573

‐1 0 013

‐62 58
83

‐50 060

‐71 713

Resultaträkkning (TSEK)

Bruttomarginal, %
Aktiverat ar bete för egen räkniing
Personalkosstnader
Övriga exterrna kostnader
Av‐ och nedsskrivningar materiiella anläggningstiillgångar
Av‐ och nedsskrivningar immatteriella anläggninggstillgångar
Rörelseresultat
ekostnader och likknande resultatposster
Övriga ränte
Resultat eft er finansiella poste
er

4 037

‐22

13 62
21

‐62

16 516

‐14 536

‐1 0 035

‐48 96
62

‐50 122

‐55 197

Genomsnittligt antal aktier (förre utspädning), st

22
2 895 384

19 371
1 608

22 821 25
54

19 037 284

20 642 541

Genomsnittligt antal aktier (eftter utspädning), st

24
4 637 485

20 896
6 323

24 563 35
55

20 562 000

22 015 009

Resultat per aktie, SEK

‐0,63

‐0,52

‐2,1
15

‐2,63

‐2,67

dning), SEK
Resultat per aktie (efter utspäd

‐0,59

‐0,48

‐1,9
99

‐2,44

‐2,48

moderbolaggets aktieägare

‐14 536

‐1 0 035

‐48 96
62

‐50 122

‐55 197

Koncernens rapport över totalreesultatet:
esultat
Periodens re
Valutakursd
differenser vid omrräkning av utlandssverksamheter
Periodens to
otalresultat

‐14 536
‐54
‐14 590

‐1 0 035
1276
‐ 759
‐8

‐48 96
62
‐20
05
‐49 16
67

‐50 122
907
‐49 215

‐55 197
108
‐55 089

Skatt
esultat efter skatt
Periodens re

esultat hänförligt till
t
Periodens re

* Jämförelseetal är enligt faststä
älld årsredovisning 2016
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Balansrääkning i sammandrag förr koncernen
Balansräkn
ning (TSEK)

2017‐09‐30

2016‐09‐30 2016‐12‐31
2
*

Tillgångar
Immateriell a anläggningstillggångar

109 873

a
ngar
Materiella anläggningstillgå
Finansiella anläggningstillgåångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
B
Kassa och Bank
Summa tillggångar

104 678

107 410

529

1 180

964

80 051

66 569

66 377

6 823

8 811

6 577

18 259

10 168

20 530

31 284

15 614

75 311

246 820

207 020

277 169

172 404

150 367

208 378

Eget kapitall och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver

0

586

0

2 997

0

2 997

Långfristigaa skulder

42 130

20 119

17 270

Kortfristiga skulder

29 290

35 948

48 524

246 820

207 020

277 169

94 333

24 149

89 363

0

0

0

Avsättningaar

Summa ege
et kapital och skuld
der
Ställda säke
erheter
Eventualförrpliktelser

Kassaflö
ödesanalys i sammandrag för koncerrnen
Juli ‐ Sept

Juli ‐ Sept
S

Jan ‐ Sept

Jan ‐ Sept

2017

2 016

2017
7

2016

2016 *

‐18 573

‐10 013

‐62 581
1

‐50 060

‐71 713

5 964

5 249

15 432
2

13 151

9 481

‐282

‐195

‐846
6

‐585

3 167

‐12 891

‐4 959

‐47 995
5

‐37 494

‐59 065

‐987

9 171

‐6 439
9

6 131

6 670

‐13 878

4 212

‐54 434
4

‐31 363

‐52 395

Kassaflöde frrån investeringsverrksamheten

‐5 286

‐4 933

‐17 471
1

‐13 774

‐20 400

Kassaflöde frrån finansieringverkksamheten

20 830

‐1 267

27 878
8

17 224

104 579

Kassaflöde sanalys (TSEK)
Rörelseresulltat efter finansiell a poster
Justeringar för
f poster som inte
e ingår i kassaflöde
et (avskrivn.)
Betald inkom
mstskatt
Kassaflöde frrån den löpande ve
erksamheten före fö
örändringar
av rörelsekapital
Förändring av
a rörelsekapital
Kassaflöde frrån den löpande ve
erksamheten

Periodens ka
assaflöde

Jan ‐ Dec

1 666

‐1 988

‐44 027
7

‐27 913

31 784

Likvida mede
el vid periodens bö
örjan

29 618

17 602

75 311
1

43 527

43 527

Likvida mede
el vid periodens slu
ut

31 284

15 614

31 284
4

15 614

75 311

* Jämförelsettal är enligt fastställld årsredovisning 2016
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k
för koncernen
Förändriingar i eget kapital
J ‐ Sept
Juli

Juli ‐ Sept

Jan ‐ Sep
pt

Jan ‐ Sept

2017

2016

201
17

2016

2016 *

176 994

91
1 656

208 37
78

90 929

90 929

Eget kapitaal (TSEK)
Eget kapital vid periodens inggång

Jan ‐ Dec

Kontantemisssion

0

0

4 44
48

27 105

125 078

Apportemisssion

0

6 500
16

0

16 500

65 090
‐7 520

Kostnad vid
d emission
Pågående em
missionslikvid
Innehav av egna
e
aktier
Eget kapital komponent vid ko
onvertibellån
ö
totalresultatt
Periodens övrigt

0

‐15

0

‐214

10 000

0 985
50

5 87
75

65 261

6 390

0

0

0

0

‐16 500

0

0

70
2 87

0

0

‐54

1 276

‐20
05

907

108

Resultat und
der perioden

‐14 536

‐10
0 035

‐48 96
62

‐50 121

‐55 197

Eget kapital vid periodens utgåång

172 404

150
0 367

172 40
04

150 367

208 378

Finansieella nyckeltall för koncern
nen
Juli ‐ Sept

Juli ‐ Sept

Jan ‐ Sept

Jan ‐ Sept

2017
7

2016

2017

2016

2016

Rörelsens i ntäkter (TSEK)

23 860
0

15 689

65 791

51 054

78 117

Bruttoresul tat (TSEK)

17 327
7

9 564

50 917

33 131

53 467

73%
%

61%

77%

65%

68%

Rörelseresu
ultat (TSEK)

‐16 365
5

‐14 727

‐58 230

‐52 090

‐72 509

Resultat eftter skatt (TSEK)

‐14 536
6

‐10 035

‐48 962

‐50 122

‐55 197

Resultat pe
er aktie (SEK) före utspädning

‐0,63
3

‐0,52

‐2,15

‐2,63

‐2,67

Resultat pe
er aktie (SEK) efterr utspädning

‐0,59
9

‐0,48

‐1,99

‐2,44

‐2,48

Finansiella nyckeltal
n

Bruttomargginal (%)

P/E tal (SEK
K)

Jan ‐ Dec

N/A
A

N/A

N/A

N/A

‐17,24

7,53
3

7,70

7,53

7,70

9,16

p
slut förre utspädning
Antal uteståående aktier vid periodens

22 895 384
4

19 536 610

22 895 384

19 536 610

22 747 124

Antal uteståående aktier vid periodens
p
slut eftter utspädning

24 637 485
5

21 061 325

24 637 485

21 061 325

24 139 392

Genomsnitttligt antal uteståe
ende aktier före utspädning

22 895 384
4

19 371 608

22 821 254

19 037 284

20 642 541

Genomsnitttligt antal uteståe
ende aktier efter utspädning
u

24 637 485
5

20 896 323

24 563 355

20 562 000

22 015 009

Antal anstäällda vid perioden
ns slut

157
7

159

157

159

160

Genomsnitttligt antal anställ da

159
9

153

159

160

142

Antal sysse
elsatta vid periodens slut

167
7

169

167

169

170

Eget kapita l per aktie

Soliditet (%
%)
Kassalikvid
ditet (%)
Nettoskuld((‐), Nettokassa (+))(TSEK)

70%
%

73%

70%

73%

75%

169%
%

72%

169%

72%

198%

‐10 846
6

‐6 381

‐10 846

‐6 381

46 828

Segmenttsredovisnin
ng
Ett rörelssesegment är en del av koncernen som bbedriver verkssamhet från vilken den kan generera intä
äkter och
ådra sig kkostnader sam
mt för vilka det finns friståe nde finansiell information tillgänglig.
t
Claavister utvecklar
produkteer dels för segm
mentet enterprise beståen de av mellansstora och störrre kunder sam
mt för
telekomo
operatörer och
h andra servicce providers, bbaserade på mjukvaruplatt
m
formarna cOSS Core och cOS Stream.
Utifrån seegmenten görrs en resursfördelning av kooncernens utvvecklingsarbette. Produktplaattformarna har
h unika
fördelar d
där cOS Stream har bättre anpassad
a
funkktionalitet och
h prestanda fö
ör Telekom occh Service Pro
oviders
medan cO
OS Core generrellt passar fö
ör Enterprise ssegmentet. Se
egmentet ente
erprise står föör den största delen av
försäljnin
ngen. Genom nära affärssam
marbeten harr bolaget kunn
nat anpassa lö
ösningarna förr telekom, någgot som
tillsammaans med ökad
d datatrafik i te
elekomnäten förväntas ressultera i ökad tillväxt och uttveckling för
koncerneen.
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Vid fördeelning av operativa tillgånga
ar och operatiiva skulder haar de aktiverad
de utvecklingsskostnaderna fungerat
som referrens. För 2016
6 är de balansserade utveckklingskostnade
erna fördelade
e med 64% föör enterprise‐
respektivve 36% för teleekom segmen
ntet. För 2017 är de fördelaade med 62% för
f enterprisee och 38% för telekom.
För mer information och beskrivningg av de olika ssegmenten, se
e Årsredovisning 2016, ww
ww.clavister.co
om.

E
Enterprise

Koncern‐
gemensamt/
e
elimineringar

m
Telekom

ncernen
Totalt kon

Juli ‐ Sept
S
2
2017

Juli ‐ Sept
2016

Juli ‐ Sept
2017

Juli ‐ Sept
2016

Juli ‐ Sept
2017

Juli ‐ Se
ept
20 16

Juli ‐ Sept
2017

Juli ‐ Sept
2016

Extern försääljning

21 469

15 856

2 097

0

0

0

23 566

15 856

Intern försääljning

0

0

0

0

0

0

0

0

Segmentssredovisning (TSSEK)
Rörelseintääkter

Övriga röreelseintäkter
Summa rörrelseintäkter

293

‐167

0

0

0

0

293

‐167

21 762

15 689

2 097

0

0

0

23 859

15 689

‐10 146

‐9 425

‐6 219

‐5 302

0

0

‐16 365

‐14 727

‐1 369

3 017

‐839

1 697

0

0

‐2 208

4 714

Resultat
Rörelseresu
ultat
Finansnetto
o

2 503

‐14

1 534

‐8

0

0

4 037

‐22

‐9 012

‐6 422

‐5 524

‐3 613

0

0

‐14 536

‐10 035

153 028

132 493

93 792

74 527

0

0

246 820

207 020

18 160

18 046

11 130

10 151

0

0

29 290

28 197

Investeringgar

1 678

2 640

3 608

2 592

0

0

5 286

5 232

Avskrivninggar och nedskrivn
ningar

2 735

223

3 228

0

0

0

5 963

223

53 669

64 805

0

0

0

0

53 669

64 805

Årets skatt
Årets resulttat
Övriga uppllysningar
Operativa tillgångar
t
Operativa skulder
s

Goodwill
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pital
Aktiekap
Bolagets aktiekapital uppgår
u
till 2 28
89 538,40 SEKK.

Aktieägaare och aktie
er
Clavister Holding‐aktieen är noterad på Nasdaq Firrst North. Dett finns endast en typ av aktiie. Varje aktie
e
b
an. Antalet akktieägare uppggick till 5 970 ägare per 20117‐09‐30. Antalet
motsvaraar en röst vid bolagsstämma
registreraade aktier 201
17‐09‐30 var 22
2 895 384 akktier enligt Bollagsverket.
Antal aktier
2017‐09‐30

%
av totalt
antal aktier

Försäkringgsaktiebolaget, Avanza
A
Pension

3 316 962

14,5%

Danica Pen
nsion

1 404 253

6,1%

Ålandsban
nken ABP, Bank off Åland Ltd

1 308 742

5,7%

Fondita No
ordic Micro Cap SR
S

1 010 000

4,4%

Nordnet Pe
ensionsförsäkrin
ng AB

996 863

4,4%

RGG Adm‐G
Gruppen AB

880 000

3,8%

JP Morgan Securities LLC

755 881

3,3%

Alcur

545 978

2,4%

Fondita 20
000+

543 000

2,4%

AMF Aktieffond Småbolag

531 060

2,3%

Övriga aktieägare

11 602 645

50,7%

Summa reggistrerade aktierr enligt Bolagsverrket

22 895 384

100,0%

Number

Date

22 747 124

2017‐01‐01

Emission pga
p teckningsopttioner avseende prg
p 2016‐12‐31

148 260

2017‐02‐15

Emission pga
p konvertibel avseende
a
prg 201
17‐09‐30

666 666

2017‐10‐06

23 562 050

2017‐10‐10

De 10 stör sta aktieägarna

IB antal akttier

UB antal akktier

Ev komman
nde nyemissione
er under 2016‐20
026 pga teckningsoptioner

19 801

Ev komman
nde nyemissione
er under 2017 pga teckningsoptio
oner

175 000

Ev komman
nde nyemissione
er under 2019 pga teckningsoptio
oner

530 800

Ev komman
nde nyemissione
er under 2022 pga konvertibelt skkuldebrev

204 834

Ev komman
nde nyemissione
er under 2020 pga teckningsoptio
oner
Ev komman
nde nyemissione
er under 2020 pga teckningsoptio
oner
Antal aktie
er efter full utspä
ädning

70 000
75 000
24 637 485
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Aktierelaaterade incittamentsproggram och koonvertibla skkuldebrev
Teckninggsoptioner
Det finns fyra aktuella incitamentsprogram som rriktar sig till nyyckelpersoner i bolaget, sa mt en mindre
e andel till
möter. Prissätttning har skettt enligt Black & Scholes opttionsvärderingsmodell.
befintligaa och tidigare styrelseledam
Det finns ytterligare ettt program avseende teckn ingsoptioner kopplat till de
en i oktober (22016) gjorda
nsieringen motsvarande 19 801 stycken tteckningsoptio
oner, som förfaller 2026. Innnehavare av
lånefinan
teckningssoptioner skalll äga rätt att för
f varje tecknningsoption te
eckna en ny aktie i bolaget . Antalet utgivvna
teckningssoptioner upp
pgår till sammanlagt 870 6001 stycken.
Motiv tilll optionsproggram
Clavister anser att det är positivt me
ed väl avvägdaa optionsproggram för att sk
kapa ökat enggagemang, lojalitet och
större inttresse bland optionsägarna
o
, vilket även ggynnar bolage
ets utveckling.

Konvertibelt skuldeb
brev
Clavister och Norrlandsfonden ingick ett samarbeete där Clavistter år 2012 erhöll en konveertibel om 10 MSEK,
ber 2017. Norrrlandsfondenn tog beslut attt konvertera det konvertibbla lånet till akktier.
som förfaaller i septemb
Emissioneen av 666 666
6 aktier registrrerades underr oktober 201
17, till en konvverteringskurss om 15 kr.
Det finns ytterligare en
n konvertibel om 10 MSEK ssom följer sam
mma struktur och ramverk.. Konverteringgskursen
uppgår till 48,82 Kr. Vid eventuell ko
onvertering ti llkommer cirkka 204 834 akttier i Clavisterr Holding AB beräknat
b
på uteståående antal akktier. Löptiden
n på Konvertibbeln är på 5 år. Räntan base
eras på STIBO
OR 90. Vid neggativ ränta
utfaller in
ngen räntekom
mpensation.
Anta
al
emitterade
e

Inlösta

Öppna

Te ckningskurs
SEK

Norrlandsffonden 2017‐09‐‐30

666 666
6

666 666

0

15

Norrlandsffonden 2022‐05‐‐31

204 834
4

0

204 834

48,82

871 500
0

666 666

204 834

Konvertibe
elt skuldebrev
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Beslut på extra bolagsstämma 2017‐01‐17
Beslut toggs om emissio
on av högst 10
00 000 teckninngsoptioner. Rätt
R att teckna dessa tecknningsoptioner skall
tillkommaa tio anställdaa i PhenixID. Teckningsoptio
T
onerna skall emitteras
e
vede
erlagsfritt ochh berättigar tilll teckning
av nya akktier till en kurrs om 79 kronor. Det togs ääven beslut om
m emission avv högst 120 0000 teckningsoptioner.
Rätt att teckna dessa teckningsoptio
t
oner skall tillkkomma Clavistter AB vederla
agsfritt för viddareöverlåtelse till
B och PhenixID
D AB till ett koontant pris per teckningsoption baserad ppå teckningso
optionens
anställda i Clavister AB
eckning av nyaa aktier till en kurs om 72 kronor.
marknadssvärde och beerättigar till te
På extrasstämma 2017‐‐01‐17 så beslutade stämm
man om bemyn
ndigande om möjlighet till kkonvertibelem
mission,
med avvikelse från akttieägares företrädesrätt.

Beslut på årsstämma 2017‐04‐27
Beslut toggs om emissio
on av högst 30
00 000 teckninngsoptioner motsvarande
m
en
e utspädningg om högst 1,3
3% av
aktiekapital och rösterr i bolaget efte
er full utspädnning. Rätt att teckna
t
option
nerna skall tillkkomma dotte
erbolaget
eöverlåtelse tiill ledande befattningshava
are i Clavister A
AB och dotterbolaget
Clavister AB vederlagsffritt för vidare
ntant pris per option baseraad på optionens marknadsvvärde. Bolagett ska till stöd för
f
Phenixid AB till ett kon
r
från en oberoen de aktör.
värderinggen inhämta rådgivning
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mmandrag för
f moderboolaget
Resultatträkning i sam
J ‐ Sept
Juli

Juli ‐ Sept

Jan ‐ Sep
pt

Jan ‐ Sept

Jan ‐ Dec

2017

2016

201
17

2016

2016 *

Rörelsens in
ntäkter

1 500

1 500

4 50
00

4 500

4 200

Personalkosstnader

‐1 090

‐366

‐3 11
11

‐895

‐1 239

Övriga exterrna kostnader

Resultaträkning (TSEK)

‐1 115

‐376

‐2 56
69

‐1 469

‐2 362

Rörelseresu
ultat

‐705

759

‐1 18
80

2 136

599

Övriga ränteekostnader och likknande resultatposster

‐249

‐154

‐57
73

‐455

‐617

Resultat eft er finansiella poste
er

‐954

605

‐1 75
53

1 681

‐18

0

0

0

0

‐650

Lämnat konccernbidrag
Skatt
esultat efter skatt
Periodens re

0

0

0

0

143

‐954

605

‐1 75
53

1 681

‐525

Balansrääkning i sammandrag förr moderbolaaget
Balansräkkning (TSEK)

2017‐09‐30

2016‐09‐30 20
016‐12‐31 *

Tillgångar
Finansiellaa anläggningstillggångar
Kortfristigaa fordringar
Kassa och Bank
Summa tillggångar

538 531

433 925

456 210

62

0

392

18 576

65

60 500

557 169

433 990

517 102

513 471

359 852

502 031

Eget kapita
al och skulder
Eget kapita l
Långfristigaa skulder

42 130

9 266

9 554

Kortfristigaa skulder

1 568

64 871

5 517

Summa ege
et kapital och sku
ulder

557 169

433 990

517 102

Ställda säkkerheter
Eventualförpliktelser

516 515
0

349 396
24 453

431 189
21 959

Jan ‐ Sept

Jan ‐ Dec

Förändriingar i eget kapital
k
för moderbolage
m
et
J ‐ Sept
Juli

Eget kapitaal (TSEK)

Juli ‐ Sept

Jan ‐ Sep
pt

2017

2016

201
17

2016

2016*

504 425

359
9 195

502 03
31

311 008

311 008

Kontantemisssion

0

0

4 44
48

27 106

110 047

Apportemisssion

0

16
6 500

0

19 010

83 010

Kostnad vid
d emission

0

‐15

0

‐215

‐7 520

10 000

‐16
6 432

5 87
75

1 261

6 010

0

0

2 87
70

0

0

Eget kapital vid periodens inggång

Pågående em
missionslikvid
Eget kapital komponent vid ko
onvertibellån
Resultat und
der perioden
Eget kapital vid periodens utgåång

‐954

605

‐1 75
53

1 682

‐525

513 471

359
9 853

513 47
71

359 853

502 031
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oner och upp
plysningar
Definitio
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning plus övriga rörelseintäkterr.

Bruttoresu
ultat

Rörelsens intäkkter minus kosttnad såld vara.

Bruttomarrginal

Bruttoresultate
et i förhållande till rörelsens inntäkter.

Rörelseressultat

Rörelsens intäkkter minus röre
elsens kostnadeer.

Resultat eefter skatt

Rörelsens resultat efter finanssiella poster occh skatt.

Resultat p
per aktie (SEK) före
f
utspädning

Periodens resu
ultat efter skatt i förhållande tiill genomsnittliggt antal
utestående akttier under perio
oden före utspäädning.

Resultat p
per aktie (SEK) efter
e
utspädnin
ng

Periodens resu
ultat efter skatt i förhållande tiill genomsnittliggt antal
utestående akttier under perio
oden efter utsppädning.

P/E‐tal

Priset på en akktie i förhållande till bolagets åårsresultat per aktie,
a
helår.

Eget kapittal per aktie

Eget kapital i fö
örhållande till antal
a
uteståendde aktier vid perriodens
slut.

Antal utesstående aktier vid periodens slut
s före
utspädnin
ng

Antal utestående aktier.

Antal utesstående aktier vid periodens slut
s efter
utspädnin
ng

Antal utestående aktier justerrat för nyteckniing (emission) genom
g
teckningsoptio
oner och konverrtibelt skuldebrrev.

Genomsniittligt antal ute
estående aktierr före
utspädnin
ng

Genomsnittligtt antal uteståen
nde aktier undeer perioden.

Genomsniittligt antal ute
estående aktierr efter
utspädnin
ng

Genomsnittligtt antal uteståen
nde aktier undeer perioden, jussterat
för nyteckning (emission) genom teckningsooptioner och
konvertibelt skkuldebrev.

Antal ansttällda vid perio
odens slut

Antal anställdaa vid periodens slut, definieratt som motsvara
ande
heltidstjänster.

Genomsniittligt antal ansställda

Genomsnittligtt antal anställda
a vid periodenss slut, definieratt som
motsvarande heltidstjänster.
h

Antal syssselsatta vid perriodens slut

Antal anställdaa och externa re
esurser såsom ddedikerade perrsoner
inom kundprojjekt och försäljn
ning vid periodeens slut, definie
erat
som motsvaran
nde heltidstjänster.

Soliditet

Eget kapital divviderat med sum
mma tillgångarr vid periodens slut.

Kassalikvid
ditet

Summa omsätttningstillgångarr dividerat medd summa kortfristiga
skulder vid perriodens slut.

Nettoskuld, Nettokassa

Räntebärande kort‐ och långfristiga skulder iinklusive
pensionsskulde
er med avdrag för
f likvida med el, kortfristiga
placeringar och
h räntebärande
e kort‐ och långf
gfristiga fordringgar.

Clavisster Holding AB, SSjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik, Sweden | Org Nrr. 556917‐6612| Tel: +46 (0)660‐2
29 92 00 | www.cclavister.com

CLAVISTER HOLDING
H
AB – D
DELÅRSRAPPOR
RT JULI‐ SEPTEM
MBER 2017

Kontaktiinformation
Clavister Holding AB
Organisattionsnummerr: 556917‐6612
Sjögatan 6 J
SE‐891 600 Örnsköldsvik, Sweden
Telefon: ++46 (0)660 29
9 92 00
E‐post: finance@clavisster.com
www.clavvister.com
VD och koncernchef
John Vesttberg
Telefon: ++46 (0)660 29
9 92 00
E‐post: jo
ohn.vestberg@
@clavister.com
m
Certified Advisor
Remium Nordic AB
2 00
Telefon: ++46 (8) 454 32
E‐post: in
nfo@remium.com
www.rem
mium.se
Aktien
n: CLAV
Kortnamn
ISIN‐kod: SE000530855
58

Örnsköldsvvik den 25 okktober 2017
Clavvister Holdin
ng AB

Publicerring
Denna infoormation är såd
dan information
n som Clavister H
Holding AB är skyldigt
s
att offentliggöra enligtt EU:s marknad
ds‐
missbruksfförordning och lagen
l
om värdeepappersmarknaaden. Informatiionen lämnadess, genom ovansstående kontakttpersons
försorg, föör offentliggöran
nde den 25 okto
ober 2017 kl. 08::00 CET.
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