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KORT OM SECITS & MOTIV TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Kort om Secits
Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa 
trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, 
engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och 
har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa 
trygghet och skydda det som är viktigt. Bolaget har en bred 
portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, 
brandlarm, lås och passersystem och traditionell 
kameraövervakning. Till denna produktportfölj kan tjänster som 
larmcentralsuppkoppling, väktartjänst, videoanalys, service och 
egenutvecklade mjukvarulösningar och artificiell intelligens (AI) 
adderas till värderbjudandet. Secits är en helhetsleverantör av 
säkerhet med alla de certifieringar och branschkrav som 
marknaden kräver på plats och koncernen har som målsättning 
att vara en trygg leverantör av säkerhetstjänster som kan 
addera innovation och ny teknik för att öka upplevt kundvärde. 

Koncernens affärsområden
Koncernen består idag av tre helägda verksamhetsdrivande 
dotterbolag; Secits Sweden AB (”Secits Sweden”), Säkra Larm i 
Sverige AB (”Säkra Larm”) och Westra Security Group AB  
(”Westra Security”). Koncernens affärsområden består av tre 
delar med tydligt kundfokus;

Business to Consumer (”B2C”), med skräddarsydda, säkra och 
moderna trygghetlösningar till svenska privatkunder.

Business to Business (”B2B”), där affärsområdet är uppdelat 
inom två segment:

Enterprise, med kundspecifika lösningar mot större 
företag och institutioner, och 

Small and Medium Businesses (”SMB”), med fokus  
på standardiserade och paketerade produkter och 
tjänster för små och medelstora bolag. 

Larmcentral, med en egen larmcentralslösning för koncernens 
affärsområden samt till externa kunder. 

Motiv till företrädesemissionen
Secits styrelse har beslutat att genomföra en fullt säkerställd 
företrädesemission om cirka 34 MSEK. Bolaget har under de 
senaste två åren genomfört förvärven av Säkra Larm och Westra 
Security i syfte att uppnå större skala samt diversifiera 
koncernens intäktsströmmar samtidigt som Bolaget haft 
målsättningen att bli en mer komplett säkerhetsleverantör. 
Slutbetalningar om 17 MSEK för dessa förvärv förfaller nu till 
betalning. Emissionslikviden avses även användas för 
återbetalning av upptagna aktieägarlån, vilka delvis avses 
betalas via kvittning i företrädesemissionen.

I samband med den pågående integrationen av förvärven har 
styrelsen även beslutat om ett åtgärdsprogram med flertalet 
strategiska förändringar i koncernen med syfte att förbättra 
lönsamhet och operationellt kassaflöde, vilka kommunicerades 
i pressmeddelande den 26 oktober 2022. De strategiska 
förändringarna inkluderar bland annat brytningsavgift för avslut 
av larmuppkopplingar som framöver kommer att gå till Secits 
egen larmcentral. Styrelsen i Secits bedömer att de föreslagna 
åtgärderna kommer ha en initial kostnad om cirka 6 MSEK. 

Med beaktande av emissionskostnader, garantikostnader och 
kvittning av aktieägarlån om cirka 5,5 MSEK samt kvittningar av 
utestående fordringar till säljare av Säkra Larm AB om cirka 0,6 
MSEK uppgår den kontanta nettolikviden från 
företrädesemissionen till cirka 22,8 MSEK. Den kontanta 
nettolikviden avses disponeras för följande 
användningsområden, i prioritetsordning:

• Återbetalning till långivare under upptagna aktieägarlån, cirka
2 procent.

• Slutbetalning till säljarna av Säkra Larm AB och Westra Security
Group AB, cirka 55 procent.

•Implementering av lönsamhetsstärkande åtgärdspunkter,
som kommunicerades genom pressmeddelande den 26
oktober 2022, vilket bland annat inkluderar brytningsavgift
för avslut av larmuppkopplingar som framöver kommer att
gå till Secits egen larmcentral, cirka 25 procent.

• Förstärkning av koncernens soliditet, cirka 12 procent.

• Förstärkning av Bolagets rörelsekapital samt i syfte att skapa
en nettokassa för förvärvsmöjligheter, cirka 6 procent.
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Teckna aktier via Mangold

EU-Tillväxtprospekt

Secits hemsida

Secits emissionssida

Secits verksamhet gynnas starkt av den ökande 
befolkningsmängden, urbanisering, digitalisering och en 
ökad mängd enheter uppkopplade till IoT. Marknaden 
förväntas därmed växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt 
om 10,5 procent de kommande åren.

Säkerhet är viktigt även i perioder av svagare konjunktur, där 
vissa säkerhetstjänster är kravställda av försäkringsbolag. 
Därmed är Bolagets försäljning relativt okänslig mot 
konjunktursvängningar och förväntas ha möjlighet att 
fortsätta växa, även i ett svagare ekonomiskt klimat i 
samhället.

Secits har under de senaste åren genomfört förvärv av Säkra 
Larm och Westra Security. Koncernen står nu inför strategiska 
förändringar och ett åtgärdsprogram för att bidra med en 
bättre konsoliderad koncern med ökade synergieffekter, 
ökad lönsamhet och operationellt kassaflöde.

På grund av en ökad osäkerhet i samhället ser Secits ett 
stort behov av säkerhetstjänster framgent. Koncernen är 
en helhetsleverantör av säkerhetslösningar med samtliga 
certifieringar och branschkrav på plats, vilket ger mycket 
goda förutsättningar för tillväxt.

INVESTMENT CASE

Bred marknad med tydliga tillväxttrender

Styrka i försäljningen även i svagare 
konjunktur

Pågående konsolidering av Koncernen

Stort behov av säkerhetstjänster i Sverige

Villkor Varje innehavd aktie i Secits på avstämningsdagen den 8 december 2022 berättigade till en (1) 
teckningsrätt, tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier

Teckningskurs 0,80 SEK per aktie

Teckningsperiod 12 december 2022 - 27 december 2022

Handel med teckningsrätter 12 december 2022 - 21 december 2022

Emissionsstorlek Cirka 34 MSEK

Teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden enligt följande:
• 41,7 procent teckningsförbindelser
• 38,3 procent bottengarantiåtaganden
• 20,0 procent toppgarantiåtaganden

Namn Teckningsförbindelse Toppgaranti Bottengaranti Totalt

Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin)  3 158 528  283 484  1 000 000  4 442 012 

Björn Almroth*  2 214 372  1 135 628 -   3 350 000

Stefan Wilhelmson*  2 322 176  961 312 -   3 283 488

Mangold Fondkommission AB  -   -    3 081 144  3 081 144 

EIME Consultants AB (Erik Bech-Jansen)  2 742 904  283 488 -   3 026 392

Formue Nord Markedsneutral A/S  -   -    3 000 000  3 000 000 

Svenska Defence Aktiebolag  116 348  2 883 652 -   3 000 000

SAMMANFATTNING AV TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN

SAMMANFATTADE VILLKOR

*Styrelseledamot
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B2C
Business to Consumer

B2C - Business to Consumer
B2C-segmentet riktar verksamheten primärt mot svenska privatkunder som äger sin 
bostad. Erbjudandet är skräddarsydda, säkra och moderna trygghetlösningar som 
ger ett effektivt skydd mot inbrott, brand samt fukt och vattenskador. B2C-segmentet 
har växt organiskt sedan 2003, marknadsförs under varumärket Säkra Larm och är 
idag en av Sveriges största aktörer inom området. Affärsområdet har nu byggt en 
stabil kundstock med återkommande intäkter och en god lönsamhet. Historiskt har 
försäljningen åstadkommits mestadels genom direktförsäljning, men affärsområdets 
strategi kommer framgent utökas till fler försäljningskanaler. Affärsområdets 
värdeerbjudande fick under 2020 utmärkelsen ”Bäst i test” i Sveriges största 
oberoende hemlarmstest.1

1. PC för alla, Test: Säkra Larm – prisvärt hemlarm övertygar stort, 2020

Small and Medium Businesses (SMB) – Standardiserade och 
paketerade produkter och tjänster
SMB-segmentet är ett nystartat affärsområde inom Koncernen 
som riktar sig mot små och medelstora bolag. Affärsmodellen 
liknar det inom B2C-segmentet, men med ett erbjudande i form 
av specialiserade larmlösningar och dataöverföringstjänster 
som kommer från dotterbolaget Secits Sweden. Affärsområdet 
erbjuder en helhetslösning där alla kundens system 
kommunicerar via samma säkra uppkoppling. Detta är särskilt 
attraktivt om kunden redan överväger uppkopplad 
kameraövervakning av en eller flera fastigheter. I det fall kan den 
hårdvara och uppkoppling som installeras för kamerasystemet 
användas för samtliga uppkopplade system i fastigheten. 
Koncernens målsättning är att använda affärsområdets långa 
historia av larmlösningar och säljkompetens och därigenom 
skapa tillväxt. 

Enterprise Solutions – Anpassade och skräddarsydda produkter 
och tjänster
Affärsområdet Enterprise Solutions har etablerats med hjälp av 
dotterbolaget Secits Swedens expertis inom kamerautrustning 
tillsammans med kunskaper och certifieringar inom larm. 
Affärsområdet riktar sig till banker, myndigheter, större 
fastigheter och företag med målsättningen att leverera 
innovativa helhetslösningar. Koncernen har idag teknisk 
kunskap och möjlighet att själva utveckla mjukvara och AI-
lösningar så som avancerad videoanalys, vilket ger 
kameraövervakningen en ny dimension. Exempel på utökade 
användningsområden inkluderar exempelvis videoanalys för att 
kartlägga antal besökare i en butik. Genom att skapa ett unikt 
värde för kunden blir även priskänsligheten mindre och därför 
har affärsområdet större lönsamhetspotential. 

SECITS AFFÄRSOMRÅDEN

B2B
Business to Business

LARMCENTRAL

Larmcentral
Westra Security förvärvades i början av 2022 och utgör affärsområdet Larmcentral, 
som idag är en viktig del av Koncernens erbjudanden. Koncernen kan leverera hela 
lösningen för larmcentralen internt, vilket är en stor fördel både ur teknisk och 
innovativ synpunkt. Affärsmodellen möjliggör även sänkta kostnader samt ökade 
intäkter som går in i Koncernens verksamhet i stället för till en konkurrent.
Larmcentralen är toppmodern och kan hantera larm, övervakningskameror, 
bevakning, personlarm, tracking och övrig säkerhetsteknik. Larmcentralen används 
inte enbart för Koncernens egna affärsområden utan även som ett fristående 
intäktsbringande affärsområde. Affärsområdet har idag cirka 140 löpande 
partneravtal med totalt cirka 3 000 uppkopplade objekt från andra bolag inom
säkerhetsbranschen.
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KONCERN & MARKNAD
Konsolidering av koncernen & åtgärdsprogram
Secits två förvärv av Säkra Larm och Westra Security har inneburit att Bolaget nått en stabil skala i affären, med en ackumulerad 
omsättning de första tre kvartalen 2022 om cirka 87 MSEK och med diversifierade intäktsströmmar. Sedan förvärven genomfördes 
har Secits arbetat med integrationen av dotterbolagen och förberett ett antal åtgärder baserade på synergierna inom Koncernen. 
I samband med att dessa synergirelaterade åtgärder genomförs kommer ett antal andra åtgärdspunkter, med stark förväntad 
inverkan på lönsamhet och det operativa kassaflödet, att genomföras. Dessa ytterligare åtgärdspunkter omfattar bland annat 
samling av larmuppkopplingar till Koncernens egna larmcentral, prisjusteringar och justering av erbjudanden för ökad flexibilitet, 
upprättandet av en egen kundtjänst, samt  effektiviseringar av centrala stödfunktioner. Implementeringen av åtgärdspunkterna har 
redan påbörjats och processen förväntas färdigställas under det första kvartalet 2023. Fullt implementerade förväntas 
åtgärdspunkterna medföra en förstärkning av lönsamheten på EBITDA-nivå samt en positiv kassaflödespåverkan på det operativa 
kassaflödet om cirka 1 MSEK per månad. Full effekt förväntas nås under det andra kvartalet 2023.

Omsättning och EBITDA-marginal
Koncernen har växt stabilt under de senaste åren med 
kontinuerligt förbättrade intäkter och marginaler. Vidare 
förväntas ökade synergieffekter inom Koncernen 
tillsammans med kostnadseffektivisering öka tillväxten samt 
förbättra marginaler ytterligare under de kommande 
kvartalen.

*Förvärvet av Säkra Larm slutförs
** Förvärvet av Westra Security slutförs
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**Förvärvet av Westra Security slutförsMarknaden för säkerhetstjänster och tillväxttrender

Bolagets marknad växer i takt med att den globala ekonomin utvecklas. Den globala marknaden för säkerhetstjänster sysselsätter 
flera miljoner människor och förväntas omsätta cirka 354 miljarder USD år 2022. Vidare estimeras marknaden växa med en årlig 
genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 10,5 procent fram till år 2026, då marknaden estimeras uppgå till cirka 528 miljarder 
USD.1

Samhällsfaktorer såsom urbanisering, en växande medelklass, ökad säkerhetsoro och terrorism samt att fler bolag etablerar sig 
utanför sina hemmamarknader är drivande faktorer på säkerhetsmarknaden. Bolaget har även identifierat följande tre övergripande 
tillväxttrender hänförliga till teknisk utveckling:

Digitalisering: Samhällets bredare digitalisering, vilket medför högre krav på digital säkerhet, säker datalagring och tjänster för 
säkerhetslösningar.
             
Automatisering: Maskininlärning och artificiell intelligens revolutionerar och effektiviserar säkerhetsbranschen med bildigenkänning, 
beslutfattande och analys.

Ny teknik och IoT: Drönare, avancerad kamerateknik och uppkopplade smarta enheter utgör en grundpelare för tillväxten på 
marknaden genom innovativa och disruptiva applikationer.

Säkerhetsbranschen i Sverige
Omsättningen i den svenska säkerhetsbranschen estimerades 2021 uppgå till cirka 90 miljarder SEK och består av cirka 1 450 bolag 
som totalt sysselsätter över 47 000 personer. Den totala branschen kan delas upp i 11 olika delar.2 Secits är den tredje största 
leverantörer av säkerhetstjänster i Sverige, där de två större aktörerna är väsentligt mycket större.

Enligt Eurostats trygghetsmått har Sveriges trygghetsbild försämrats medan snittet i EU upplevt en förbättring. Mellan 2019 och 
2020 ökade brottsanmälningar med cirka 6,2 procent, vilket placerade Sverige på den sjätte lägsta rankningen i EU. Samtidigt som 
Sveriges trygghetsbild försämrats mellan 2019 och 2020 har 28 av 37 europeiska länders trygghetsbild förbättrats. Bolaget bedömer 
att denna trend skapar förutsättningar för säkerhetsbranschen i Sverige att växa.3

Under valet 2022 var lag och ordning den näst viktigaste valfrågan, där 50 procent av deltagarna i en undersökning ansåg frågan 
vara en av de viktigaste för dem. Mot bakgrund av detta kan ökade satsningar på säkerhetslösningar väntas framgent, vilket bedöms 
gynna Bolagets tillväxt.4

1. Research and Markets, Investigation and Security Services Global Market, 2022
2. SäkerhetsBranschen, Kartläggning av den svenska säkerhetsbranschen, 2021
3. Eurostats, Crime, violence or vandalism in the local area, 2021
4. Novus, Viktigaste politiska frågan september 2022, 2022
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Kära aktieägare,

Det känns väldigt spännande och roligt att 
komma in i Secits, och när året nu går mot sitt 
slut vill jag passa på att säga några ord om hur 
jag ser på bolagets situation och framtid.

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till 
alla ägare som hittills har stöttat bolaget 
genom sina teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden, och jag hoppas att ännu 
fler ger oss sitt fortsatta förtroende genom sitt 
deltagande i emissionen.

Secits har med de gjorda förvärven nått en 
stark position som helhetsleverantör på 
säkerhetsmarknaden och har under hösten 
accelererat arbetet med integrationen av 
bolagen. Genom att kombinera djup kunskap 
och lång erfarenhet från flera nyckelsegment 
med ett skarpare affärstänkande, siktar vi nu 
på att nå två av mina viktigaste mål som VD; 
att öka tillväxten och nå en god lönsamhet 
genom kostnadseffektiva flöden.

Några av de initiativ vi nu arbetar med rör ett 
förbättrat användande av de resurser vi har 
inom koncernen. Att i större utsträckning 
använda vår egen larmcentral istället 
för att utnyttja extern partner för våra 
larmuppkopplingar är en viktig del i detta 
arbete. På liknande sätt kommer vi framöver 
att utnyttja vår egen kundtjänst i stället för att 
anlita externa tjänster, för att bättre kunna 
samordna dialogen med kunderna. Den 
tredje större åtgärden vi genomför är att 
integrera administrationen mellan bolagen, 
för att på så sätt skapa kostnadseffektivitet. 
Totalt förväntas åtgärdspaketet förstärka 
lönsamheten och ha en positiv effekt på 
kassaflödet om cirka 1 MSEK, och vi planerar 
att ha det fullt implementerat i Q2 2023.

I juli kunde vi lägga till certifiering enligt SSF 
1015, certifierad anläggarfirma Inbrottslarm, 
till vår certifiering enligt SSF 1061, certifierad 
anläggarfirma Kamerabevakningssystem. 
Genom den nya certifieringen kvalitetssäkrar 
vi vårt arbete samtidigt som vi stärker vår 
position ytterligare som helhetsleverantör. 
Redan under samma månad vann vi vårt 
första större helhetsuppdrag på 3 MSEK från 
en kund inom flyg- och rymdteknikindustrin.

På säljsidan fortsätter vi stärka vår position 
som helhetsleverantör under innevarande 
år. Vi har vunnit flera strategiskt viktiga 
uppdrag efter att ha utvecklat och stärkt 
vårt erbjudande. Bolaget har under hösten 
bland annat tecknat samarbetsavtal med 
Larmassistans Sverige, vilket kommer att 
ge Secits en ökad nyförsäljning samt fast 
avtalsfakturering framöver.

Vi ser redan nu att den strategiska översyn vi 
lanserade i oktober börjar ge effekt, och vi ser 
fram emot ett spännande 2023!

Paul Trygger,
Verkställande direktör

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET
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