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Detta Informationsmemorandum är inte ett prospekt och har inte registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet. 
Företrädesemissionen enligt Informationsmemorandumet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i 

USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland eller i något annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle för-
utsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. 

För detta Informationsmemorandum gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta Informationsmemorandum eller där-
med sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Detta Informationsmemorandum innehåller framtidsinriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida mark-
nadsförhållanden, verksamhet och finansiell utveckling. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet efter-
som samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållanden och förutsättningar. Även om det är Kentimas styrelses 
bedömning att framtidsinriktad information i detta Informationsmemorandum är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk 
utveckling, enskilda händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. 

Detta Informationsmemorandum har inte granskats av Bolagets revisor.
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Företrädesrätt

Varje befintlig aktie i Kentima berättigar till en (1) Tecknings-
rätt. Fem (5) Teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) Nya 
B-aktier med företrädesrätt. Härutöver erbjuds möjlighet att 
teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs

Teckningskursen i emissionen är 3,20 SEK per Ny B-aktie. 

Avstämningsdag för rätt till deltagande i                          
Företrädesemissionen

8 maj 2014

Sista dag för handel med rätt att delta i Företrädes-
emissionen

5 maj 2014

Teckningsperiod

12 maj – 30 maj 2014

Handel med Teckningsrätter

12 maj – 26 maj 2014

Teckning och betalning med stöd av Teckningsrätter  
(Företrädesrätt)

Teckning sker under teckningsperioden genom samtidig kon-
tant betalning, dock senast den 30 maj 2014. Observera att 
Teckningsrätter som inte avses utnyttjas måste säljas senast 
den 26 maj 2014 för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde.

Teckning och betalning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt skall ske senast den 
30 maj 2014 och betalas vid tilldelning genom utsänd avräk-
ningsnota.

Handel med Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Påbörjas den 12 maj 2014 och avslutas då Bolagsverket regist-
rerat emissionen.

Övrig information 

Ticker aktie: KENH

ISIN-kod aktie: SE0005100757

ISIN-kod TR B: SE0005934098

ISIN-kod BTA: SE0005934106

Finansiell kalender

Delårsrapport, 9 mån 29 april 2014

Bokslutskommuniké, 2013/2014 19 september 2014

Årsstämma 6 november 2014

Emissionen i sammandrag

Definitioner

Kentima, Bolaget eller Koncernen

Kentima Holding AB (publ), organisationsnummer 556590-
2151 eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken 
Kentima Holding AB (publ) är moderbolag.

Euroclear

Euroclear Sweden AB. Tidigare VPC.

First North

NASDAQ OMX First North, handelsplatsen för Bolagets 
aktier.

Företrädesemissionen

Föreliggande företrädesemission av Nya B-aktier i Kentima.

Ny B-aktie

Ny B-aktie i Kentima som emitteras i Företrädesemissionen.

Informationsmemorandum

Kentimas Informationsmemorandum i samband med Före-
trädesemissionen.

Tecknaren

Den som tecknar sig i emissionen.

Teckningsrätt

Den rätt att teckna Nya B-aktier i Bolaget som aktieägarna i 
Kentima erhåller för aktier som aktieägarna enligt Bolagets 
aktiebok innehar på avstämningsdagen den 8 maj 2014.
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Sammanfattning

Denna sammanfattning är endast en introduktion till och ett 
sammandrag av Informationsmemorandumet. Investerings-
beslut skall fattas mot bakgrund av informationen i Informa-
tionsmemorandumet i sin helhet och således inte enbart på 
grundval av denna sammanfattning. Läsare av detta Informa-
tionsmemorandum bör inte fatta ett beslut att investera i Ken-
tima utan att ha läst och tillgodogjort sig hela Informationsme-
morandumet och noggrant studerat och förstått riskerna som 
är förenade med en investering i Kentima. 

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

Styrelsen i Kentima beslutade den 24 april 2014 om en nyemis-
sion med företräde för Bolagets aktieägare. Företrädesemis-
sionen innebär att Bolagets befintliga aktieägare har företrä-
desrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier 
de äger. 

Emissionsbeslutet innebär att de som på avstämningsda-
gen den 8 maj 2014 är registrerade som aktieägare i Kentima 
får teckna fyra (4) Nya B-aktier för fem (5) befintliga, oavsett 
aktieslag. Företrädesemissionen kommer att öka Bolagets 
aktiekapital med högst 588 284,44 kronor, från nuvarande 
735 355,55 kronor till 1 323 639,99 kronor, genom utgivande av 
högst 5 294 560 Nya B-aktier. Vid fullteckning av Företrädes-
emissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 16,9 Mkr före 
emissionskostnader. Teckningsperioden pågår mellan den 12 
maj 2014 och den 30 maj 2014.

Emissionslikviden avses användas för fortsatt satsning på 
en stärkt säljorganisation samt ett ökat fokus på marknadsfö-
ring mot distributörer, återförsäljare och systemintegratörer, 
i Sverige såväl som internationellt. Nyanställningar kommer 
också att göras inom support, utbildning och utveckling.

Bland Kentimas största aktieägare har Dewani AB och TEJA 
Capital AB lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 29 
procent av företrädesemissionen. Därutöver har Gerhard Dal, 
Göran Månsson, LMK Ventures AB, Muirfield Invest AB, Olof 
Andersson Förvaltnings Aktiebolag, Universal Energy AB och 
VilleFranche S.A.R.L garanterat att teckna resterande cirka 71 
procent av emissionslikviden vid det fall emissionen inte full-
tecknas. Emissionen är därmed tecknad och garanterad till 100 
procent.

KENTIMA I KORTHET

Kentima Holding AB (publ) är ett innovativt företag som 
bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avance-
rade produkter inom automations- och säkerhetsbranschen. 
Inom affärsområdet Säkerhet utvecklar Kentima produkter 
för Video Management Software (VMS), en delmarknad inom 
nätverksvideo. Inom affärsområdet Automation utvecklas 
produkter inom Human Machine Interface (HMI). 

Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Kentima Con-
trol R&D AB, som säljer kundanpassade styrsystem åt enskilda 
maskinvarutillverkare inom affärsområdet Automation, och 
Kentima AB, som säljer generella produkter i form av mjuk- och 
hårdvara inom båda affärsområdena. Historiskt har överskot-
tet från verksamheten i Kentima Control R&D AB investerats i 
produktutveckling inom Kentima AB. 

Försäljning sker via distributörer som säljer vidare produk-
terna till sitt eget nät av återförsäljare och systemintegratörer, 
men också direkt till OEM-kunder och återförsäljare. 

I dag har Kentima 28 heltidsanställda och två inhyrda kon-
sulter.

 
BOLAGETS PRODUKTER

Kentima utvecklar produkter som är flexibla, enkla att inte-
grera med andra system, kompletterar varandra samt har hög 
användarvänlighet trots ett stort antal avancerade funktioner.  
Bolagets produktportfölj består av följande: 

Ethiris® Video Management Software - överordnad mjukvara 
för kameraövervakning som är effektiv, flexibel, lättöverskåd-
lig och enkel att använda, både i dator och via mobila enhe-
ter. Ethiris® används bland annat inom transport, infrastruktur, 
fastigheter och industri. 

WideQuick® HMI/SCADA Software - unik programvara för 
att skapa avancerade grafiska övervaknings- och presenta-
tionssystem. Till skillnad från många andra system på mark-
naden är WideQuick® enkelt i alla led. WideQuick® finns 
idag installerat inom processindustrin, tillverkningsindustrin, 
fastighetsautomation, livsmedelsindustrin, maskinstyrning, 
säkerhetssystem och olika infrastrukturprojekt etc.

Oe Industrial Computers - industridator integrerad med 
skärm och touch-funktion. Enheternas grunddesign är helt 
utan rörliga delar och utvecklade för att användas under lång 
tid i tuff miljö utan driftsstörningar. Flera tusen industridatorer 
har via stora OEM-kunder levererats till gruvor och stenbrott 
över hela världen. Produkterna används idag även i säkerhets-
system. 

WideQuick® HMI Panel - operatörspanel uppbyggd av bland 
annat Bolagets industridator och Bolagets mjukvara Wide-
Quick®. Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt skapas använ-
darvänliga och mycket avancerade användargränssnitt. 
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MARKNAD

Säkerhet

Globala marknaden för videoövervakning spås växa från 12,6 
miljarder USD 2012 till 23,2 miljarder USD 2017, en genom-
snittlig årlig tillväxt om 13 procent. Det pågår just nu ett 
teknikskifte mot digitala system vilket driver efterfrågan av 
mjukvara för att hantera systemen, så kallad VMS, Bolagets 
målmarknad. Den globala marknaden för VMS värderades 
2012 till över 0,65 miljarder USD och spås uppgå till mer än 
1,6 miljarder USD under 2017, en genomsnittlig årlig tillväxt 
om cirka 20 procent. Asien, till stor del driven av den kinesiska 
marknaden, tros växa starkast.

Marknaden är starkt fragmenterad med hög konkurrens där 
innovativa och effektiva lösningar samt rätt prissättning kom-
mer vara avgörande faktorer för att lyckas.  

Automation

HMI-marknaden förväntas växa från 2,5 miljarder USD 2012 
till 4,1 miljarder USD 2017, en genomsnittlig årlig tillväxt om 
cirka 10 procent. Den amerikanska marknaden var 2012 störst 
med 27 procent av världsmarknaden. Asien-Stillahavsregionen 
förväntas ha den högsta tillväxten kommande femårsperioden 
och utgöra 28 procent av världsmarknaden 2017. Tillväxten 
inom Europa förväntas uppgå till 8,6 procent årligen fram till 
2017. 

Även HMI-marknaden kännetecknas av hög konkurrens där 
aktörerna är allt från stora multinationella bolag som levererar 
helhetslösningar till slutkunden, till mindre nischaktörer som 
är specialiserade inom ett visst segment. 

FINANSIELL UTVECKLING

Koncernens nettoomsättning under första 9 månaderna 
räkenskapsåret 2013/2014 uppgick till 22,9 (27,9) Mkr. Cirka 
75 procent av Koncernens omsättning är hänförlig till Kentima 
Control R&D AB och dess försäljning av kundanpassade styr-
system. Nedgången i omsättning beror på minskad försäljning 
till en av Bolagets större kunder inom området. Under tredje 
kvartalet ökade licensintäkterna inom Kentima AB med 32 
procent jämfört med samma period föregående år. Bolaget 
står fast vid att den positiva utvecklingen för Kentima AB skall 

fortsätta framgent. För räkenskapsåret 2012/2013 uppgick 
Koncernens nettoomsättning till 37,9 (45,1) Mkr. 

Koncernens rörelseresultat första 9 månaderna 2013/2014 
uppgick till -6,5 (-0,4) Mkr. Anledningen till det negativa resul-
tatet är kostnader för den internationella satsning som påbör-
jats under räkenskapsåret, som förväntas visa resultat först 
senare under 2014. För räkenskapsåret 2012/2013 uppgick 
rörelseresultatet till -0,8 (1,3) Mkr. Det negativa resultatet 
är hänförligt till de kraftiga satsningar som gjordes inför den 
internationella lanseringen, såsom översättning av marknads-
föringsmaterial och programvaror samt framtagandet av nytt 
marknadsmaterial. Dessutom lanserades partnerprogrammet 
och nya produkter samt rekryterades personal till flera avdel-
ningar bl.a. marknadsföring, utveckling, och ekonomi.

Marknadssatsning

Kentima har idag tecknat avtal med distributörer och partners 
i samtliga nordiska länder och flera andra europeiska länder.  
Efterfrågan på Bolagets produkter ökar kontinuerligt och den 
underliggande marknadstillväxten inom både automations- 
och säkerhetsmarknaden förväntas vara fortsatt stark den 
kommande femårsperioden. Kentima genomför under 2014 
och 2015 en fördjupad satsning inom affärsområdet Säker-
het på marknaderna inom EMEA samt en nysatsning i Nord-
amerika. För affärsområdet Automation fokuserar Bolaget på 
den svenska marknaden samt EMEA under samma period. Mål-
sättningen för Koncernen i helhet är att under 2014 fördubbla 
antalet distributörer och partners.

Finansiella mål

• Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på koncernnivå 
under de kommande fem åren skall uppgå till minst 25        
procent.

• Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt inom dotterbolaget 
Kentima AB de kommande fem åren skall uppgå till minst 50 
procent .

• EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med räken-
skapsåret 2016/2017.

Marknadsplan aktivt försäljningsarbete 2014 - 2017

2014 2015 2016 2017 

Sverige 
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Riskfaktorer

Ägande av och investeringar i aktier är förenat med risker. Bolagets verksamhet påverkas av ett antal faktorer som i vissa avseenden inte 
alls, och i andra avseenden inte helt, kan kontrolleras av Bolaget. Dessa faktorer kan komma att medföra negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, och leda till att en investerare förlorar 
hela eller delar av sin investering. Nedan redogörs för ett antal risker som kan komma att påverka Bolagets framtida utveckling. Den 
ordning som riskerna är presenterade i är inte en indikation på sannolikheten för att de skall inträffa eller hur allvarliga de är. Redogö-
relsen gör inte anspråk på att vara fullständig. Samtliga faktorer beskrivs inte i detalj utan en fullständig utvärdering måste innefatta 
all information i detta Informationsmemorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker och osäkerheter som för när-
varande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser vara obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för 
Bolagets verksamhet, resultat och/eller finansiella ställning. Informationsmemorandumet innehåller även framtidsinriktade uttalanden 
som är eller kan vara förenade med risker och osäkerheter. Bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de resultat som förutspås 
i de framtidsinriktade uttalandena till följd av, men inte begränsat till, de risker som beskrivs nedan. 

MARKNADS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Marknad

Kentima bedriver verksamhet inom flera områden där den tek-
niska utvecklingen går snabbt och där den förväntade mark-
nadstillväxten är betydande. Om tillväxten uteblir kommer 
den förväntade omsättningen och lönsamheten att påverkas 
negativt.

Kentima befinner sig i en uppstartsfas av sin exportverk-
samhet. En misslyckad exportsatsning kan innebära att förvän-
tade framtida intäkter uteblir och att Bolaget inte uppnår upp-
satta finansiella mål.

Allmänna politiska och samhällsrelaterade risker

Inom affärsområdet Säkerhet är Bolaget beroende av lag-
stiftningen i olika länder. Om lagstiftningen skulle förändras 
så att det blir svårt för Bolagets slutkunder att få tillstånd för     
kameraövervakning kommer detta att påverka den förväntade 
försäljningen och lönsamheten negativt.

En omfattande ekonomisk, politisk eller social instabilitet 
i Sverige eller omvärlden skulle påverka Bolagets förväntade 
omsättningstillväxt och lönsamhet negativt.

Konjunkturberoende

Vissa delar av Kentimas verksamhet är konjunkturberoende, 
till exempel Bolagets leveranser av automationsutrustning till 
verkstadsindustrin. En svag konjunkturutveckling i hela eller 
delar av världen skulle påverka såväl omsättning som resultat.

Konkurrens

Kentima är verksamt inom branscher som kännetecknas av 
hög konkurrens. Många av Bolagets konkurrenter är multina-
tionella aktörer med betydligt större resurser än Kentima. Det 
kan inte uteslutas att dessa aktörer utvecklar mer konkurrens-
kraftiga produkter vilket kan komma att påverka Kentimas 
exportsatsning samt försäljningen på dess hemmamarknad. 
Det kan inte heller uteslutas att större aktörer använder pris-
press för att skydda sina marknadsandelar vilket kan komma 
att försvåra Kentimas etablering framgent. 
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BOLAGSSPECIFIKA RISKER

Allmänna verksamhetsrelaterade risker

Kentima kommer i stor utsträckning att vara beroende av 
att hitta distributörer, återförsäljare och OEM-partners som 
marknadsför och säljer Bolagets produkter på exportmarkna-
den. Lyckas inte Bolaget skriva avtal med rätt distributörer och 
andra samarbetspartners påverkas framtida omsättning och 
resultat.

Produktutveckling och teknik

Teknologin i Bolagets produkter är under kontinuerlig utveck-
ling och det finns en risk att utvecklingen av nya produkter tar 
längre tid än beräknat och resulterar i ökade utvecklingskost-
nader. Att Bolaget kan fortsätta sin utveckling av befintliga 
och nya produkter är av stor betydelse för Kentima. Om Bola-
gets förmåga att vidareutveckla dagens olika typer av mjuk-
vara, lansera nya produkter och programversioner minskar eller 
inte kan följa en fastlagd tidsplan, eller om mottagandet på den 
svenska eller internationella marknaden blir sämre än förvän-
tat kan detta medföra negativa effekter på Kentimas försälj-
nings- och resultatutveckling.

Kundberoende

Merparten av Kentimas omsättning härrör idag från ett 
begränsat antal kunder. Omsättning och resultat skulle påver-
kas negativt ifall Bolaget av någon orsak skulle förlora någon 
av dessa.

Avtalsrisker

Kentima är beroende av att kunder fullföljer ingångna avtal. 
Ingångna avtal som avbryts i förtid eller som inte får det 
förväntade utfallet samt eventuella kundförluster påverkar 
omsättning och resultat negativt.

Leverantörer och personal

Kentima är till viss del beroende av att leverantörerna upprätt-
håller en stabil utveckling och en godtagbar leveranssäkerhet. 
Allvarliga störningar i leverantörernas förmåga att tillgodose 
Bolagets behov av komponenter och tjänster skulle påverka 
den förväntade omsättningen och lönsamheten negativt.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Kentimas verksamhet och framgångar i framtiden är beroende 
av vissa nyckelpersoner på företaget. Om någon eller några av 
dessa nyckelpersoner väljer att lämna Bolaget kommer detta, 
åtminstone kortsiktigt, att ha en negativ påverkan på Bolaget.

Rekrytering av personal

För att kunna genomföra den planerade offensiva satsningen 
på såväl den svenska som den internationella marknaden är 
Kentima beroende av att Bolaget lyckas rekrytera kompetent 
personal inom olika områden, främst försäljning och utveck-
ling. Misslyckas Bolaget med att rekrytera rätt personal enligt 
den uppsatta planen kommer detta att påverka den tänkta 
omsättningstillväxten.

Valutarisker

Bolagets komponentinköp sker till viss del från utländska leve-
rantörer och tillverkare där främst Euro och US-dollar kan 
påverka inköpspriset. Framtida fluktuationer skulle kunna 
innebära ett försämrat resultat för Bolaget. Kentimas försälj-
ning kommer i framtiden att ske i en allt högre grad i Euro och 
även detta kan påverka lönsamheten för Bolaget negativt.
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RISKER RELATERADE TILL AKTIEN OCH NYEMISSIONEN

Aktiens kursutveckling

Värdepappershandel är alltid förknippat med risk och riskta-
gande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka 
i värde är det inte säkert att en investerare kan komma att få 
tillbaka hela eller ens delar av investerat kapital. Därtill bör 
noteras att prissättningen av Bolagets aktie är beroende av 
faktorer som Kentima inte råder över, bland annat aktiemark-
nadens förväntningar och utveckling samt den ekonomiska 
utvecklingen i allmänhet. En investering i Kentimas aktie bör 
därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkur-
renter och omvärld samt generell information om branschen. 
En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att 
generera avkastning utan snarare som en investering som 
genomförs på lång sikt med kapital som kan undvaras.

Priset på aktierna kan bli föremål för fluktuationer till följd 
av en förändrad uppfattning på kapitalmarknaden avseende 
aktierna eller liknande värdepapper, på grund av olika omstän-
digheter och händelser såsom ändringar i tillämpliga lagar och 
andra regler som påverkar Bolagets verksamhet, eller föränd-
ringar i Bolagets resultat och affärsutveckling. Aktiemarknader 
kan från tid till annan uppvisa betydande fluktuationer avse-
ende pris och volym som inte behöver vara relaterade till Bola-
gets verksamhet eller framtidsutsikter. Därutöver kan Bola-
gets resultat och framtidsutsikter från tid till annan komma 
att vara lägre än förväntningarna från kapitalmarknader, ana-
lytiker eller investerare. Någon eller några av dessa faktorer 
kan resultera i att aktiekursen faller. Risken för fluktuationer i 
aktiekursen är större för aktier med låg omsättning, vilket det 
tidvis varit i Bolagets aktier.

Noteringskrav

Bolagets aktier är upptagna till handel på First North. Bolagets 
aktie kan komma att avnoteras för det fall Bolaget inte fram-
gent lever upp till de krav som gäller för bolag upptagna till 
handel på First North. En avnotering skulle försvåra för aktieä-
garna att avyttra sina aktier i Kentima.

Likviditet i Bolagets aktier

Bolaget kan inte förutse i vilken mån investerarintresse kom-
mer att leda till utveckling och upprätthållande av en aktiv och 
likvid handelsmarknad för de nyemitterade aktierna eller Bola-
gets befintliga aktier. Om en aktiv och likvid handel inte kan 
upprätthållas kan det innebära svårigheter att avyttra aktierna.

Påverkan från större aktieägare

Dagens större aktieägare i Bolaget förväntas kvarstå som 
större aktieägare efter Nyemissionen och förfoga över bety-
dande aktieposter i Bolaget. Således kan dessa större aktieä-
gare komma att påverka Bolaget avseende bland annat sådana 
angelägenheter som är föremål för omröstning på bolags-
stämma. Dessa större aktieägares intressen kan därvid komma 
att skilja sig från övriga aktieägares intressen. Om någon större 
aktieägare bestämmer sig för att avyttra sitt innehav kan det 
komma att påverka aktiekursen negativt.

Framtida nyemission

Kentima kan i framtiden komma att emittera aktier eller andra 
värdepapper för att till exempel kunna genomföra förvärv eller 
göra andra investeringar. En framtida emission av aktier eller 
andra värdepapper kan påverka aktiekursen negativt.

Handel i Teckningsrätter

Teckningsrätter kommer att handlas på First North under peri-
oden från och med den 12 maj 2014 till och med 26 maj 2014.  
Det är inte säkert att det utvecklas en aktiv handel i Tecknings-
rätterna eller att tillräcklig likviditet kommer att finnas. Om 
en sådan marknad utvecklas kommer kursen på Teckningsrät-
terna bland annat att bero på kursutvecklingen för utestående 
aktier i Bolaget och kan bli föremål för större volatilitet än kur-
sen för sådana aktier.

Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Av emissionsbeloppet har huvudägare i Kentima, förbundit sig 
att teckna aktier för totalt cirka 5 miljoner kronor. Därutöver 
har garantiåtaganden om cirka 12 miljoner kronor erhållits. 
Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till 100 procent 
av emissionen.

Dessa tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte 
säkerställda, vilket kan medföra en risk att tecknare och/eller 
garanter inte uppfyller sina åtaganden. Uppfylls inte nämnda 
tecknings- och garantiåtaganden kan det inverka negativt på 
Kentimas möjligheter att fullfölja emissionen.
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Inbjudan till teckning av aktier i Kentima

Styrelsen i Kentima beslutade den 24 april 2014, i enlighet med bolagsstämmans bemyndi-
gande per den 31 oktober 2013, att öka Bolagets aktiekapital med högst 588 284,44 kronor, 
från nuvarande 735 355,55 kronor till 1 323 639,99 kronor, genom en företrädesemission 
av högst 5 294 560 Nya B-aktier. Rätt att teckna Nya B-aktier skall med företrädesrätt till-
komma Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att 
tillföras cirka 16,9 miljoner kronor före emissionskostnader.1

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel 
utspädd med högst 44,4 procent av kapitalet men har möjlighet att sälja sina Teckningsrät-
ter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.

Aktieägarna i Kentima inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i detta Informationsme-
morandum, att teckna Nya B-aktier i Kentima till en kurs av 3,20 kronor per aktie. 

Avstämningsdag för fastställandet av vilka aktieägare som är berättigade att teckna 
aktier i enlighet med inbjudan är 8 maj 2014. Teckning skall ske under perioden från och 
med den 12 maj 2014 till och med den 30 maj 2014. 

Emissionsbeslutet innebär att aktieägare får teckna fyra (4) Nya B-aktier för fem (5) 
befintliga, oavsett aktieslag. Emissionskursen har fastställts till 3,20 kronor per Ny B-aktie 
och högst 5 294 560 Nya B-aktier kommer att emitteras. Emissionsbeloppet uppgår till 
högst 16 942 592 kronor. De Nya B-aktierna skall medföra samma rätt som de nuvarande 
B-aktierna i Bolaget.

Styrelsen för Bolaget är ansvarig för innehållet i detta Informationsmemorandum. 
Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rim-
liga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Informationsmemorandumet, 
såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bland Kentimas största aktieägare har Dewani AB och TEJA Capital AB lämnat tecknings-
förbindelser motsvarande cirka 29 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Ger-
hard Dal, Göran Månsson, LMK Ventures AB, Muirfield Invest AB, Olof Andersson För-
valtnings Aktiebolag, Universal Energy AB och VilleFranche S.A.R.L garanterat att teckna 
resterande cirka 71 procent av emissionslikviden vid det fall emissionen inte fulltecknas. 
Emissionen är därmed tecknad och garanterad till 100 procent.

1 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 2,7 miljoner kronor, varav 1,2 miljoner kronor utgör garantiprovision.

Härmed inbjuds aktieägarna i Kentima att med företrädesrätt teckna nya aktier 

i Kentima i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum

Staffanstorp den 9 maj 2014
Kentima Holding AB (publ)

Styrelsen
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Bakgrund och motiv

Kentima Holding AB (publ) är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning 
och försäljning av avancerade produkter inom automations- och säkerhetsbranschen. Pro-
duktportföljen består idag av fyra produktområden; Video Management Software, HMI/ 
SCADA software, Industrial Computers samt Operator Panels. 

Under senare år har Kentima utvecklats från att innefatta enbart försäljning av kundan-
passade styrsystem åt enskilda maskinvarutillverkare, till att även utveckla och sälja egna 
generella produkter och system för automations- och säkerhetsbranschen. Verksamheten 
i dotterbolaget Kentima Control R&D AB, som säljer samtliga kundanpassade styrsystem, 
har länge varit en viktig motor inom Koncernen. Genom att avstå vinster på koncernnivå 
har investeringar i produktutveckling möjliggjorts inom systerbolaget Kentima AB. De ack-
umulerade utvecklingskostnaderna uppgår idag till cirka 70 miljoner kronor.  

Kentima befinner sig idag i en mycket intressant fas med produkter redo för marknads-
lansering inom Kentima AB. Satsningen på en större säljorganisation har påbörjats med sex 
nya personer i säljorganisationen som på kort tid gett resultat i form av nyskrivna avtal 
med distributörer och strategiska partners både i Sverige och internationellt. Efterfrågan 
på Bolagets produkter ökar kontinuerligt och den underliggande marknadstillväxten inom 
både automations- och säkerhetsmarknaden förväntas vara fortsatt hög den kommande 
femårsperioden. Bolaget kommer framgent fortsätta satsningen på en stärkt säljorganisa-
tion samt ett ökat fokus på marknadsföring mot distributörer, återförsäljare och systemin-
tegratörer, i Sverige såväl som internationellt.

Med anledning av ovanstående är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet 
inte är tillräckligt för den offensiva satsning som just nu genomförs. För att stärka Bolagets 
finansiella ställning har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja det mandat till nyemission 
som godkändes på Bolagets årsstämma den 31 oktober 2013 och genomföra en företräde-
semission om 16,9 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Staffanstorp den 9 maj 2014
Kentima Holding AB (publ)

Styrelsen
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Under 2013 inleddes en ny fas i Kentimas historia. Vi blev ett 
publikt bolag och genomförde en nyemission som tillförde 
Bolaget 8,5 miljoner kronor efter emissionskostnader. Under 
juni 2013 listades Kentima Holding AB på Nasdaq OMX First 
North. Som grundare, huvudägare och VD i Bolaget var det 
fantastiskt roligt att vi fick in över 400 nya aktieägare och att 
över 70 procent av personalen valde att investera i nyemissio-
nen.

Det primära motivet bakom nyemissionen under 2013 var 
en förstärkning av vår säljorganisation. Detta har vi gjort under 
hösten. Försäljningsarbetet är långsiktigt och vår affärsmo-
dell bygger på försäljning via distributörer och återförsäljare, 
men redan nu kan vi se resultat av detta arbete. Vi har startat 
upp vår exportverksamhet, inledningsvis inom affärsområdet 
Säkerhet. Avtal har skrivits med distributörer och partners i 
flera länder inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och 
försäljningen har kommit igång i några länder. Även om volym-
erna inledningsvis är låga ser vi fram emot en fortsatt positiv 
utveckling. 

Våra aktiviteter på den svenska marknaden har ökat betyd-
ligt de senaste månaderna, främst inom affärsområdet Auto-
mation. Vi registrerar kontinuerligt nya partners och intresset 
för våra produkter ökar hela tiden. Lanseringen av våra nya 
industridatorer, nya operatörspaneler och nya versioner av 
våra programvaror har tagits emot väl. 

Utvecklingen av nya produkter och nya funktioner i våra 
olika mjukvaror pågår kontinuerligt och under våren har vi pre-
senterat flera spännande produktnyheter. Under lång tid har 
vi arbetat med utvecklingen av en ny viktig funktion i Ethiris, 
vår Video Management Software, vilket innebär att produkten 
kommer att kunna användas för ännu mer säkerhetskritiska 
applikationer där det finns krav på redundans. Funktionen har 
utvecklats efter en kundorder från ABB och installationen görs 
av LMT Elteknik som är en av våra integratörer. Den här funk-
tionen var en av flera spännande nyheter när vi lanserade ver-
sion 6.0 av Ethiris i april 2014.

Föreliggande nyemission genomförs för att ta nästa steg i 
Bolagets utveckling. Vi ser mycket positivt på framtiden och 
vi befinner oss just nu i en intensiv fas som kräver hårt arbete 
och stort tålamod. Vi kommer att genomföra en omfattande 
exportsatsning genom att fortsätta uppbyggnaden av dist-
ributörer och partners inom EMEA, inom både Säkerhet och 
Automation. Vi ser även stora möjligheter i Nordamerika inom 
affärsområdet Säkerhet och har sedan en tid arbetat med stra-
tegi och förberedelser, vilket kommer att intensifieras under 
hösten. Förutom ytterligare förstärkningar inom säljorganisa-
tionen kommer även support-, utbildnings- och utvecklingsav-
delningarna att förstärkas för att hantera den ökade försälj-
ningsvolymen. 

Antalet nya partners, d.v.s integratörer, installatörer och 
konsulter som använder våra produkter i olika projekt för att 
skapa automations- och säkerhetslösningar, ökar nu stadigt. 
Under hösten påbörjade vi arbetet med att ta fram referens-

case, artiklar där vi presenterar spännande projekt som våra 
partners genomfört med våra produkter. Ta dig gärna ett 
par minuter och läs igenom dessa då det är här våra slutkun-
der, integratörer och återförsäljare uttalar sig om det unika i       
Kentimas produkter. 

Under våren har styrelsen beslutat och omformulerat de 
finansiella målen för att avspegla potentialen i Kentima. Bola-
gets finansiella målsättning är att den genomsnittliga årliga 
omsättningstillväxten på koncernnivå under de kommande 
fem åren skall uppgå till minst 25 procent. Inom dotterbola-
get Kentima AB är Bolagets målsättning att uppnå en genom-
snittlig årlig tillväxt om minst 50 procent under samma period. 
EBITDA-marginalen skall uppgå till minst 15 procent från och 
med räkenskapsåret 2016/2017.

Som VD och största ägare ser jag ljust på Kentimas fram-
tid och jag hoppas att du som investerare tar tillfället i akt att 
teckna nya aktier i ett spännande bolag med stor potential. 
Observera att emissionen är fullt garanterad av etablerade 
investerare, vilket innebär en trygghet för Bolaget och för dig 
vid utvärdering av en eventuell nyteckning av aktier. Vi vet 
alltså redan nu att Bolaget tillförs det kapital som krävs för den 
planerade expansionen. Jag själv kommer i egenskap av största 
aktieägare i Kentima, via mitt helägda bolag Dewani AB, att 
investera 4 miljoner kronor i nyemissionen. Naturligtvis hop-
pas jag att du som befintlig aktieägare fortsätter att investera 
i Bolaget. Därutöver hoppas vi kunna attrahera ännu fler nya 
aktieägare. Välkomna!

Kent Nilsson, VD
 9 maj 2014

VD har ordet
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Villkor och anvisningar

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 8 maj 2014 är ägare av 
aktier i Kentima äger företrädesrätt att teckna Nya B-aktier 
utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. 

TECKNINGSRÄTTER (TR)

Aktieägare i Kentima erhåller för varje aktie, oavsett aktieslag, 
en (1) Teckningsrätt. Det krävs fem (5) Teckningsrätter för att 
teckna fyra (4) Nya B-aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 3,20 SEK per Ny B-aktie. Courtage utgår 
ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i emis-
sionen är den 8 maj 2014.  Sista dag för handel i Kentimas aktie 
med rätt till deltagande i emissionen är den 5 maj 2014. Första 
dag för handel i Kentimas aktie utan rätt till deltagande i emis-
sionen är den 6 maj 2014.

TECKNINGSTID

Teckning av Nya B-aktier skall ske under tiden från och med 
den 12 maj 2014 till och med den 30 maj 2014. Efter tecknings-
tidens utgång blir outnyttjade Teckningsrätter ogiltiga och 
förlorar sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade 
Teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort 
från aktieägarnas VP-konton.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR)

Handel med Teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq OMX 
First North under perioden från och med den 12 maj 2014 till 
och med den 26 maj 2014. Värdepappersinstitut med erforder-
liga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av 
Teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja Teckningsrät-
ter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. 
Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning i Företrädese-
missionen måste säljas senast den 26 maj 2014 eller användas 
för teckning av aktier senast den 30 maj 2014 för att inte bli 
ogiltiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan 
nämnda avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för 
Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emis-
sionsredovisning samt särskild anmälningssedel 1 och 2. Av 
den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat 
erhållna Teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslut-
ning till aktieboken särskilt förda förteckning över pantha-
vare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan 
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
Teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Kentima är förvaltarregist-
rerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissions-
redovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall istäl-
let ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Den som på avstämningsdagen den 8 maj 2014 var registrerad 
som aktieägare i Kentima Holding AB (publ) äger företrädes-
rätt att teckna Nya B-aktier pro rata i förhållande till det antal 
aktier som innehas på avstämningsdagen. För detta ändamål 
erhåller den som på avstämningsdagen var registrerad som 
aktieägare i Bolaget en (1) Teckningsrätt i Bolaget för varje 
innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att 
med företrädesrätt teckna aktier, varvid fem (5) Teckningsrät-
ter ger rätt till teckning av fyra (4) Nya B-aktier.

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samti-
dig kontant betalning senast den 30 maj 2014. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetal-
ningsavi som skickas ut tillsammans med emissionsredovis-
ningen eller med den inbetalningsavi som är fogad till den sär-
skilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

Inbetalningsavi: I de fall samtliga på avstämningsdagen 
erhållna Teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast 
den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel 1 
skall då ej användas. Observera att teckning är bindande.

Särskild anmälningssedel 1: I de fall Teckningsrätter förvärvas 
eller avyttras, eller ett annat antal Teckningsrätter än vad som 
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas 
för teckning, skall den särskilda anmälningssedeln 1 användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieä-
garen skall på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier 
som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det 
belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnytt-
jande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest FK AB 
på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall 
i samband med betalning skickas eller lämnas på adressen på 
nästa sida och vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 
17.00 den 30 maj 2014. Det är endast tillåtet att insända en (1) 
särskild anmälningssedel 1. I det fall fler än en anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. 
Observera att teckning är bindande.
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Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon: 08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teck-
ning med stöd av Teckningsrätter kommer tilldelning att ske 
utan stöd av Teckningsrätter. Både befintliga aktieägare och 
icke-befintliga aktieägare får anmäla sig för teckning utan 
företrädesrätt. Anmälan om teckning utan stöd av Tecknings-
rätter skall göras under samma tidsperiod som teckning med 
företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på särskild 
anmälningssedel 2 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, 
Västra Hamnen Corporate Finance hemsida eller kan erhål-
las från Aktieinvest. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest 
tillhanda senast kl 17.00 den 30 maj 2014. I det fall fler än en 
anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas 
utan avseende. Observera att anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Tilldelning i teckningen utan stöd av företrädesrätt sker på 
följande grunder. För det fall att inte samtliga aktier tecknats 
med stöd av Teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för 
Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning 
av Nya B-aktier tecknade utan stöd av Teckningsrätter, var-
vid sådana aktier skall tilldelas dem som tecknat Nya B-aktier 
med stöd av Teckningsrätter och som anmält att de önskar 
teckna ytterligare Nya B-aktier, oavsett om de var aktieägare 
på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det 
antal Teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning.

För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut enligt ovan 
skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av kvarvarande Nya B-aktier till 
anställda i Kentimakoncernen som tecknat sig för Nya B-aktier 
utan stöd av Teckningsrätter, varvid aktier skall fördelas pro 
rata i förhållande till deras teckning.

För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut enligt ovan 
skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta 
belopp, besluta om tilldelning av kvarvarande Nya B-aktier 
till dem som tecknat sig för Nya B-aktier utan stöd av Teck-
ningsrätter, varvid aktier skall fördelas pro rata i förhållande till 
deras teckning.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske skall tilldelning 
ske genom lottning.

Eventuella återstående Nya B-aktier skall tilldelas dem som 
garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till 
ställda emissionsgarantier.

Tilldelning kan komma att ske till anställda hos Västra Ham-
nen Corporate Finance, dock utan att prioriteras. I sådana fall 

skall tilldelning ske enligt Svenska Fondhandlarföreningens 
regler och Finansinspektionens föreskrifter.

BESKED OM TILLDELNING

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan före-
trädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked 
i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast den 
dag som framkommer av avräkningsnotan. Något meddelande 
lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i 
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle för-
säljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga pri-
set enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhål-
lit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller 
delar av mellanskillnaden.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Austra-
lien) och som äger rätt att teckna Nya B-aktier i nyemissionen 
kan vända sig till Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för 
information om teckning och betalning.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 
detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter 
betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräf-
telse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett 
på tecknarens VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda 
som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket.

HANDEL MED BTA

Handel i BTA kommer att ske på Nasdaq OMX First North från 
den 12 maj 2014 till och med att emissionen registrerats vid 
Bolagsverket.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräk-
nas ske i slutet av juni 2014, ombokas BTA till aktier utan sär-
skild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt 
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från 
respektive förvaltare.

UTDELNING

Varje aktie medför lika rätt till andel i Kentimas tillgångar och 
resultat. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och 
med verksamhetsåret 2013/2014.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats, kommer 
Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggö-
rande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas till-
gängligt på Bolagets hemsida.
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TECKNING AV AKTIER MED STÖD AV TECKNINGSRÄTT

1. Du tilldelas Teckningsrätter

För varje aktie i Kentima som du innehar per avstämningsdagen den 8 maj 
2014 tilldelas du en (1) Teckningsrätt.

2. Så här utnyttjar du dina Teckningsrätter

För fem (5) Teckningsrätter i Kentima har du rätt att köpa fyra (4) Nya 
B-aktier i Kentima för 12,80 kr (3,20 kr per Ny B-aktie).

3. Kontant betalning

   +12,80 kr

En (1) aktie 

Så här gör du

En (1) Teck-
ningsrätt 

Fem (5) Teck-
ningsrätter 

Fyra (4) Nya 
B-aktier 

TECKNING AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Du har VP-konto (dvs är 
direktregistrerad)

Det antal Teckningsrätter som du erhåller framgår av emissionsredovisningen 
från Euroclear. Om du utnyttjar samtliga Teckningsrätter, använd den utsända 
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear.

Om du köpt, sålt eller överfört Teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i 
anmälningssedeln ”Särskild anmälningssedel 1” som skickas ut till VP-konto-
havare eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB.

Om du har aktierna i Kentima i en depå hos bank eller värdepappersinstitut får 
du information från din förvaltare om det antal Teckningsrätter som du erhållit. 
Följ de instruktioner du får från din förvaltare.

Fyll i anmälningssedeln ”Särskild anmälningssedel 2” för teckning av aktier utan 
stöd av Teckningsrätter som skickas ut till VP-kontohavare eller finns att ladda 
ner på Bolagets hemsida, Västra Hamnen Corporate Finance hemsida eller 
erhålles från Aktieinvest. Anmälningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda 
senast den 30 maj 2014. Om du blir tilldelad aktier får du en avräkningsnota som 
skall betalas i enlighet med denna.

Du har depå (d.v.s är förvaltar-
registrerad)

Du har VP-konto

Du har depå
Teckning och betalning sker genom respektive förvaltare. Följ de instruktioner 
du får från din förvaltare. 
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WideQuick® används bland annat för att skapa överordnade säkerhetssystem. Systemet kommunicerar mot passagesystem, 
inbrottslarm, brandlarm och Ethiris®. WideQuick® som överordnat säkerhetssystem finns installerat på larmcentraler, flygplat-
ser, olika industrianläggningar och större köpcentrum. Dessutom finns ett speciellt koncept framtaget för övervakning av idrotts-
arenor.
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Marknad

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer produkter till säker-
hets- och automationsbranschen. Inom affärsområdet Säker-
het utvecklar Kentima produkter för Video Management 
Software (VMS), en delmarknad inom nätverksvideo. Inom 
affärsområdet Automation utvecklas produkter inom Human 
Machine Interface (HMI). 

SÄKERHET

Marknaden för videoövervakning

I takt med att omvärlden förändras och allt fler människor rör 
sig i våra städer ökar även kraven på övervakning av områden, 
transportmedel, infrastruktur och lokaler. Inom den privata 
sektorn drivs tillväxten bland annat av det ekonomiska klima-
tet. När ekonomin är god har företag råd att i större utsträck-
ning investera i säkerhetslösningar. Inom den publika sektorn 
drivs tillväxten av uppfattat hot om brottslighet och terrorism 
i samhället. 

Globala marknaden för videoövervakning, vilken omfattar 
bland annat digitala och analoga kameror, mjukvara och inspel-
ningsutrustning, spås växa från 12,6 miljarder USD 2012 till 
23,2 miljarder USD 2017, en genomsnittlig årlig tillväxt om 13 
procent.1 

Sedan ett par år tillbaka genomgår marknaden för video-
övervakning ett teknikskifte från traditionella system, upp-
byggda med analoga kameror, till digitala system, kameror 
inkopplade i ett nätverk tillsammans med mjukvara, så kallad 
nätverksvideo. Övergången från analog till digital teknik drivs 
primärt av:

• Krav på mer avancerad övervakning: Marknaden efterfrå-
gar ständigt smartare övervakningslösningar. Digitala sys-
tem erbjuder många fördelar i jämförelse med analog teknik; 
enkel nätverksintegrering, högre bildkvalitet, lägre ljuskäns-
lighet och möjlighet till fjärrövervakning. Nätverksvideo 
effektiviserar kameraövervakning och förenklar hante-
ringen av inspelat material. 

1 IHS ”The World market for CCTV and Video Surveillance Equipment 
-  2013 edition”

• Ekonomisk utveckling: Global urbanisering och ett ökat 
välstånd ökar behovet av fler och bättre säkerhetslösningar. 
Samma faktorer driver även investeringar i fastigheter och 
annan infrastruktur vilket ökar behovet av professionell 
övervakning. 

Kommande år spås tillväxten för nätverksvideo bli betydligt 
högre än marknaden i sin helhet givet övergången från analog 
till digital teknik. Inom EMEA2, Kentimas målmarknad initialt,  
är värdet av nätverksvideo redan idag större än det för analog 
video och förväntas 2017 vara nästan 5 gånger större. Antalet 
sålda nätverkskameror beräknas dock överstiga antalet ana-
loga först 2016.3 Globalt spås marknaden för nätverksvideo 
växa med i genomsnitt 22 procent årligen medan samma siffra 
inom EMEA uppgår till 18 procent.

2 Europa (inkl. Ryssland), Mellanöstern och Afrika

3 IHS ”The EMEA market for CCTV & Video Surveillance Equipment - 2013 
edition”
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Källa: IHS ”The EMEA market for CCTV & Video Surveillance Equipment - 
2013 edition”
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Video Management Software (VMS)
I takt med att marknaden skiftar över till nätverkskameror ökar 
även efterfrågan av olika typer av mjukvara för att hantera sys-
temen, så kallad VMS. Globala tillverkare av nätverkskameror, 
exempelvis Axis Communications, utvecklar egen mjukvara till 
viss del men låter produkterna vara kompatibla med mjukvara 
från externa utvecklare då nya typer av mjukvara ökar efterfrå-
gan av bolagets nätverkskameror. Det skulle även skada part-
ners i deras befintliga nätverk om de var begränsade att enbart 
sälja Axis Communications egenutvecklade system. 

Den globala marknaden för VMS värderades under 2012 till 
över 0,65 miljarder USD och spås uppgå till mer än 1,6 miljar-
der USD under 2017, en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 20 
procent.4 Asien, till stor del på grund av den kinesiska markna-
den, tros växa starkast på den globala marknaden. Inom EMEA 
spås VMS-marknaden växa från 183 miljoner USD 2012 till 407 
miljoner USD 2017.5 

4 IHS ”The World market for CCTV and Video Surveillance Equipment 
-  2013 edition”

5 IHS ”The EMEA market for CCTV & Video Surveillance Equipment - 2013 
edition”

Konkurrenter

Den globala VMS-marknaden är fragmenterad där ingen 
enskild leverantör har marknadsandelar som överstiger 10 pro-
cent. Inom EMEA är det danska företaget Milestone Systems 
ledande med 11,5 procent av marknaden. Det har skett viss 
konsolidering på marknaden under senare år, senast under juni 
2013 då den globala koncernen Tyco (NYSE: TYC) förvärvade 
Exacq Technologies till en köpeskilling om 1 miljard kronor 
kontant. Motivet bakom förvärvet var att dels komplettera 
bolagets övriga produktområden samt stärka sin närvaro på 
VMS-marknaden. 6

Marknaden bedöms även fortsättningsvis kännetecknas av 
hög konkurrens där innovativa och effektiva lösningar, och rätt 
prissättning kommer vara avgörande faktorer för att lyckas ta 
större marknadsandelar på den växande VMS-marknaden. 

6 http://investors.tyco.com/phoenix.zhtml?c=112348&p=irol-newsArticle& 
ID=1831310&highlight=

Konkurrenter VMS

Bolag Land Marknad Marknadsplats Omsättning (Mkr) Marknadsvärde (Mkr)

Aimetis Kanada Global privat n/a n/a

Axis Communications Sverige Global NASDAQ OMX 
Stockholm

4 717 13 700

Axxonsoft Ryssland Global privat 118 n/a

Exacq Technologies USA Global NASDAQ OMX (genom 
ägaren Tyco)

359 n/a

Genetec Kanada Global privat n/a n/a

Kentima Holding Sverige EMEA First North 38 31

Milestone Systems Danmark Global privat 495 n/a

Mirasys Finland Global privat 68 n/a

NUUO Taiwan Global Taiwan Stock Exchange 88 688

SeeTec Communications Tyskland Global privat n/a n/a

Omsättningstal avser senast offentliggjorda bokslut för bolag eller koncern. En del av ovanstående bolag är tillverkare av både hård- och mjukvara. 
Marknadsvärde per den 16 april 2014
Källa: Bloomberg 
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AUTOMATION

Human Machine Interface (HMI)

HMI-system utgör en viktig del inom industriell automation 
och möjliggör övervakning och kontroll av automatiserade 
produktionsprocesser. HMI-system används för att övervaka 
maskiner, industriella anläggningar, fastigheter och säkerhets-
system och visualisera information samtidigt som operatören 
kan interagera med systemet. Systemen innehåller hårdvara 
som operatörspaneler, industridatorer, givare och sensorer 
samt mjukvara, exempelvis Supervisory Control And Data 
Acquisition (SCADA), som inhämtar information från andra 
integrerade system, analyserar data och ger en visuell presenta-
tion för operatören. HMI system används inom ett stort antal 
områden, exempelvis bilindustri, gruvindustri, flyg och försvar,  
mat och dryck, sjukvård samt olja och gas. 

I huvudsak är det följande faktorer som driver tillväxten för 
HMI-system: 

• Utveckling inom industrin: Fler industrier skiftar över till 
automatiserad produktion vilket ökar efterfrågan på HMI-
system för att kontrollera och övervaka processer. 

• Effektivare produktion: HMI-system förhöjer produktivi-
teten, förbättrar energieffektiviteten och skapar en säkrare 
arbetsmiljö. Produktionskostnaderna minskas genom bättre 
planering, genomförande och styrning av processer. 

• Ökat utbud av mjukvara: Ökat utbud möjliggör fler indu-
striella tillämpningar. Slutanvändare av HMI-system har idag 
inte resurser för denna utveckling internt.

• Ökat behov av pålitlighet: Marknaden efterfrågar lösningar 
som ger högre datasäkerhet och mer pålitlig hårdvara. 

• Övervakning av fastigheter: Effektivare kontroll över ener-
giförbrukning samt ökade krav på säkerhetssystem.

Försäljningsutveckling HMI-system 2012-2017, globalt
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HMI-marknaden förväntas växa från 2,5 miljarder USD 2012 
till 4,1 miljarder USD 2017, en genomsnittlig årlig tillväxt om 
cirka 10 procent. Under 2012 stod den amerikanska markna-
den för 27 procent av världsmarknaden vilket gör den till den 
största marknaden globalt. Asien-Stillahavsregionen förväntas 
dock växa mest kommande år och beräknas utgöra 28 procent 
av världsmarknaden 2017, primärt drivet av stora investeringar 
i automationsindustrin och en snabbväxande ekonomi i sin hel-
het. Tillväxten inom Europa, den marknad Kentima fokuserar 
på initialt, förväntas uppgå till 8,6 procent per år fram till 2017.  
Tyskland och Storbritannien förväntas utgöra 73 procent av 
den europeiska marknaden 2017. I övriga världen drivs tillväx-
ten primärt av ökad efterfrågan från olja och gas-industrin i 
Mellanöstern.1

1 MarketsandMarkets ”Human Machine Interface. HMI Market: Global 
Forecast & Analysis (2012-2017)”

Källa: MarketsandMarkets ”Human Machine Interface (HMI Market: Global 
Forecast & Analysis (2012-2017)
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Produkter
HMI-marknaden är uppdelad inom fyra produktkategorier; 
operatörspaneler, industridatorer, mjukvara samt övrigt, exem-
pelvis sensorer och givare. 

Operatörspaneler utgör den största produktkategorin med 
33,1 procent av marknaden 2012. Mjukvara förväntas dock 
växa starkare än övriga produktområden under kommande 
femårsperiod. 

I framtiden kommer stort fokus att ligga på mer intelli-
genta och användarvänliga HMI-system.2 Aktörer har nyligen 
börjat utveckla HMI-system integrerade med videoapplikatio-
ner. Detta tillåter snabb och effektiv diagnos vid olyckor eller 
driftstopp som sker på produktionsgolvet. Marknaden kräver 
idag också mobil åtkomst till HMI-plattformen vilket ökar 
kraven på datasäkerhet. Som ett svar på detta har Kentima 
bland annat i ett av sina senare utvecklingsprojekt utvecklat en 
webb-klient till sitt HMI/SCADA-system som inte kräver några 
tilläggsmoduler i webbläsaren vilket skapar säker åtkomst från 
samtliga enheter, både stationära och mobila. Den används 
idag på flera internationella flygplatser och resulterar i högre 
säkerhet jämfört med andra system. 

2 MarketsandMarkets ”Human Machine Interface, HMI Market: Global 
Forecast & Analysis (2012-2017)”
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Produktfördelning HMI-system 2012, globalt

Källa: MarketsandMarkets ”Human Machine Interface (HMI) Market: Global 
Forecast & Analysis (2012-2017)

Konkurrenter

Det finns ett stort antal aktörer som levererar HMI-system 
till marknaden. Kentimas konkurrenter är allt från multina-
tionella bolag som levererar helhetslösningar, till en rad min-
dre nischaktörer som erbjuder ett begränsat produktutbud. 
Det har skett en viss förändring på marknaden då kunder i allt 
större utsträckning efterfrågar helhetslösningar. Detta har 
resulterat i att en del utvecklare av hårdvara har gått samman 
med bolag som specialiserat sig inom mjukvara. 

Konkurrenter HMI

Bolag Land Marknad Marknadsplats Omsättning (Mkr) Marknadsvärde (Mkr)

ABB Sverige Global NASDAQ OMX Stockholm 266 000 385 000

Advantec Taiwan Global Taiwan Stock Exchange 4 490 24 300 

Aqeri Holding AB Sverige Sverige First North 30 44

Avalue Technology Taiwan Global Taiwan Stock Exchange 436 583

Beckhoff Automation GmbH Tyskland Global privat n/a n/a

Beijer Electronics Products AB Sverige Global NASDAQ OMX Stockholm 1 376 1 220

Cactus UniView Sverige Sverige privat 54 n/a

General Electric USA Global New York Stock Exchange 976 000 1  700 000

IEI Integration Co Taiwan Global Taiwan Stock Exchange 873 3 100

JLT Mobile Computers AB Sverige Sverige First North 61 54

Kentima Holding Sverige Sverige First North 38 31

Pro-face, Digital Electronic Co Japan Global privat n/a n/a

Schneider Electric Frankrike Global Paris Stock Exchange 208 000 331 000

Siemens Tyskland Global German Stock Exchange 683 000 759 000

WEBfactory Tyskland Tyskland, 
UK, Sverige

privat n/a n/a

Omsättningstal avser senast offenttliggjorda bokslut. 
Marknadsvärde per den 16 april 2014
Källa: Bloomberg 
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Om Bolaget

Kentima Holding AB (publ) är ett innovativt företag som 
bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade 
produkter inom automations- och säkerhetsbranschen. Pro-
dukterna är högkvalitativa med möjlighet att kommunicera 
mot olika system för att därefter visualisera, lagra, övervaka 
och behandla information och bilder. Kentimas unikitet bygger 
på dess förmåga att utveckla produkter som är flexibla, enkla 
att integrera med andra system, att produkterna tillsammans 
kompletterar varandra samt att produkterna har hög använ-
darvänlighet trots ett stort antal avancerade funktioner.

I dag har Kentima 28 heltidsanställda och två inhyrda kon-
sulter. Bolagets produkter används inom bland annat gruvor, 
flygplatser, processindustri, fastighetsindustri, fordonstillverk-
ning, livsmedelsindustri, infrastruktur, köpcentrum, butiker, 
idrottsanläggningar, tillverkningsindustri, försvar, polis, skolor, 
sjukhus och maskintillverkning.

VISION

Kentimas vision är att skapa attraktiva och konkurrenskraf-
tiga produkter för övervakning och visualisering, avsedda för 
främst automations- och säkerhetsmarknaden. Genom en 
effektiv organisation, kunniga medarbetare, ett väl genom-
tänkt partnerprogram och en väl fungerande distribution skall 
Bolaget utvecklas till ett lönsamt och väletablerat företag på 
den internationella marknaden.

BOLAGSSTRUKTUR

• Kentima Holding AB (publ): Moderbolag i koncernen.

• Kentima AB: Dotterbolag. Verksamhet inom både auto-
mations- och säkerhetsbranschen. Säljer generella produk-
ter som mjukvarusystemen Ethiris® och WideQuick® samt 
hårdvara i form av industridatorer och operatörspaneler. 

• Kentima Control R&D AB: Dotterbolag. Verksamhet 
endast inom automationsbranschen. Säljer kundanpassade 
styrsystem. Har historiskt varit motorn i verksamheten där 
överskott har investerats i Kentima AB.

Kentima AB Kentima Control R&D AB 

Kentima Holding AB 
(publ) 

Bolagsstruktur

AFFÄRSMODELL

Bolagets affärsmodell bygger på försäljning via ett nätverk av 
distributörer som säljer vidare produkterna till sitt eget nät 
av återförsäljare och systemintegratörer, men också direkt 
till OEM-kunder och återförsäljare. Försäljningen av Bola-
gets olika typer av mjukvara sker genom licensrättigheter att 
använda mjukvaran för den aktuella versionen. Industridatorer, 
operatörspaneler och olika tillbehör säljs främst via distribu-
törer och återförsäljare samt via olika OEM-kunder. Bolaget 
genomför merförsäljning genom uppdateringsavtal, uppgrade-
ringar, supportavtal, utbildningar och olika konsulttjänster.

FINANSIELLA MÅL

• Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på koncernnivå 
under de kommande fem åren skall uppgå till minst 25        
procent.

• Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt inom dotterbolaget 
Kentima AB de kommande fem åren skall uppgå till minst 50 
procent .

• EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med räken-
skapsåret 2016/2017.

Bolagets utveckling sedan 1994

1994: Bolaget grundas av Kent Nilsson. Till 
en början helt inriktat på kundanpassade 
styr- och övervakningssystem

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2000: Utveckling av egna 
generella produkter påbör-
jas - HMI/ SCADA-mjukvara 
och industridatorer

2002: Utveckling av 
mjukvara för kameraöver-
vakning påbörjas

2005 - 2007: Bo-
laget lanserar sina 
första egna pro-
dukter för generell 
användning

Juni, 2013: Bolagets aktie noteras på First North

Försäljningsavdelningen förstärks med 6 nya personer  
för ökad satsning mot exportmarknaden

2003: Första serieleve-
ranserna av industrida-
torer som bolaget själv 
utvecklat

2009: Genom 
nyemission går yt-
terligare personal 
in som delägare i 
Bolaget
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Produktportfölj

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa produkter med hög 
grad av användarvänlighet trots ett stort antal avancerade funktioner. 
Det är en kontinuerlig process att förbättra och utveckla Bolagets pro-
duktportfölj, utbildningsplattform och supportfunktion. För att kunna 
leverera de tjänster och produkter som marknaden efterfrågar hålls en 
tät dialog med Kentimas olika samarbetspartners. 

Den tekniska utvecklingen går snabbt och förutsättningar för applika-
tioner förändras kontinuerligt. Bolagets produkter erbjuder stor flexibili-
tet och medger att systemintegratörerna snabbt kan konfigurera önskad 
funktionalitet till slutkunderna.

Kentima erbjuder ett flertal olika tjänster och många av Bolagets pro-
dukter är utvecklade för att kunna användas tillsammans vilket gör att 
man kan erbjuda kunden en helhetslösning. Exempelvis används Bolagets 
mjukvara, Ethiris® och WideQuick®, tillsammans i larmcentraler, idrottsa-
renor, köpcentrum och olika industri- och processanläggningar. 

ETHIRIS® VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

Ethiris® är en överordnad mjukvara för kameraövervakning som är effek-
tiv, flexibel, lättöverskådlig och enkel att använda, både i dator och via 
mobila enheter. Ethiris® grundläggande funktion är att ta emot bilder 
från kameror, visa livebilder och inspelat videomaterial. Mjukvaran kan 
snabbt integreras med ett stort antal olika system, exempelvis passage-
system, brandlarm, inbrottslarm, överordnade SCADA-system vilket ger 
användaren möjlighet att skapa mycket kraftfulla säkerhetslösningar. 
Ethiris® är skalbart och har stöd för ett brett spektra av enskilda kamera-
protokoll samt för det generella ONVIF-protokollet1. Sammanlagt stöds 
flera hundra olika kameror. Mjukvaran är mycket flexibel och en inbyggd 
skriptmotor gör det enkelt för systemintegratören att konfigurera öns-
kad funktionalitet till slutanvändaren. 

Användningsområden och kunder

Den flexibla uppbyggnaden av Ethiris® gör att både användare och instal-
latörer kan optimera funktionaliteten för det aktuella användningsom-
rådet. Ethiris® används bland annat inom transport, infrastruktur, skolor, 
köpcentrum, butiker, tillverkningsindustri, idrottsanläggningar, process-
anläggningar, sjukhus, flygplatser och i larmcentraler. Bolaget har idag 
levererat Ethiris® till bland annat ABB, Carlsberg, DSV, Emporia köpcen-
trum, Fortum, Helsingborgs brandförsvar, ICA Maxi, Operahuset i Oslo, 
SAPA och Umeå universitet. 

1 Open Network Video Interface Forum. En öppen standard för nätverkbaserade 
säkerhetsprodukter grundat av Axis Communications, Bosch Security och Sony. Målet för 
organisationen är att alla nätverksvideo produkter skall kunna kommunicera med varandra, 
oavsett tillverkare.  

Projekt: Emporia i Malmö
Produkt: Ethiris® 
Emporia har en yta på 93 000 kvadratmeter, 
detta gör det till ett av Skandinaviens största 
köpcentrum. Omkring 130 kameror är kopp-
lade till Ethiris® som övervakar köpcentrat 
dygnet runt. Mjukvaran har flera smarta sök-
funktioner som gör det lätt att hitta videoma-
terial som är kopplat till en specifik händelse.

”Användarvänlighet och kvalitet var en viktig 
faktor vid valet av övervakningssystem” Roger 
Olsson, Property Manager, Steen & Ström AB

”Ethiris® skalbarhet gjorde det lätt att anpassa 
funktionaliteten efter Emporias behov” Magnus 
Leonardsson, Skanska Installation AB (syste-
mintegratör)

Projekt: Sapa Profiler AB
Produkt: Ethiris® 
Sapa Profiler AB ingår i Sapa-koncernen, värl-
dens största producent av aluminiumprofi-
ler med produktion och försäljning över hela 
världen. Ethiris® används idag framgångsrikt 
på fyra av Sapas anläggningar och det finns en 
plan om att utöka till fler. 

”Ethiris® möjligheter till integration med andra 
system är helt överlägsen. Kentimas produkter 
håller hög klass och Ethiris® har bidragit till 
ökad säkerhet i vår produktion” Mats Borne-
ling, Sapa Profiler AB (slutkund)
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Projekt: Pure Water Scandinavia AB
Produkt: WideQuick® HMI Panel
Pure Water Scandinavia AB finns i Sverige, 
Norge och Finland med kunder inom industri, 
sjukhus, laboratorier och energi. WideQuick® 
HMI Panel finns installerat på fler än tio ren-
vattenanläggningar i Sverige. Webb-klienten 
ger stora möjligheter till övervakning och 
händelseloggning via webb-läsare och mobila 
enheter.

”WideQuick® Web Client har uppfyllt PWS 
högsta krav, en kraftfull och säker övervakning”, 
Thomas Johansson, LMT Elteknik AB (syste-
mintegratör)

WIDEQUICK® HMI/SCADA SOFTWARE

WideQuick® HMI/SCADA är en unik programvara för att skapa avance-
rade grafiska övervaknings- och presentationssystem. Till skillnad från 
många andra system på marknaden är WideQuick® enkelt i alla led, från 
utvecklingsmiljö till användarvänlighet för slutanvändaren, utan minskad 
funktionalitet. Genom intuitiva funktioner och avancerad dynamik ska-
pas flexibla, lättanvända användargränssnitt för olika typer av system. 
Jämfört med traditionella system förkortas integratörens tid för utveck-
ling och drifttagning av systemen betydligt. Slutkunden får ett enkelt 
system att använda och kan kostnadseffektivt övervaka anläggningen. 
Via webb-klienten är det möjligt att övervaka anläggningar på avstånd via 
vanliga webbläsare, både via datorer och mobila enheter utan att säker-
heten riskeras.

Användningsområden och kunder

WideQuick® har stora möjligheter för kommunikation med andra system 
och databaser. Detta tillsammans med de grafiska möjligheterna och den 
höga funktionaliteten ger ett mycket stort användningsområde. Wide-
Quick® finns idag installerat inom processindustri, tillverkningsindustri, 
fastighetsautomation, livsmedelsindustri, maskinstyrning, säkerhets-
system och olika infrastrukturprojekt. WideQuick® används även som 
överordnat system inom olika säkerhetsapplikationer. Bolaget har idag 
levererat WideQuick® till bland annat Arlanda Express, Fort Worth Inter-
national Airport, Gatwick Airport, Metso Power, NCC, Sandvik, Skruf, 
Progatech och PWS.

Projekt: Larmcentralen Helsingborgs stad
Produkt: Ethiris® och WideQuick®

Runt om i Helsingborg sitter ett 15-tal Ethiris® 
Server som tillsammans med ett stort antal 
kameror kontinuerligt övervakar staden. Med 
hjälp av WideQuick® byggs en överordnad 
säkerhetsplattform där information inhäm-
tas från Ethiris® och andra säkerhetssystem. 
WideQuick® övervakar och presenterar infor-
mationen överskådligt för operatören. 

”Det känns tryggt att använda mjukvara som 
är utvecklade för industrins höga krav” André 
Hiertemyr, Helsingborgs Brandförsvar (slut-
kund)
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Projekt: Göteborgs Kex AB
Produkt: WideQuick® 
Göteborgs Kex AB är nordens största kexleve-
rantör. Med Kentimas mjukvara WideQuick® 
har företaget skapat enkelhet, flexibilitet och 
inte minst mobilitet i produktionen.

”WideQuick® Web Client har gett oss stora 
möjligheter till mobilitet, dessutom är det flex-
ibelt och enkelt att använda”, Anders Bosson, 
Göteborgs Kex AB (slutkund)

OE INDUSTRIAL COMPUTERS

Oe är namnet på Kentimas serie av industridatorer som är framtagna för 
krävande industriell användning. De flesta modellerna är utformade som 
en panel PC, en industridator integrerad med skärm och touch-funktion. 
Industridatorerna är designade i ett mycket kompakt och stryktåligt 
utförande med en kapsling helt i metall. Enheternas grunddesign är helt 
utan rörliga delar, det innebär att inga fläktar eller hårddiskar används. De 
är utvecklade för att användas under lång tid i tuff miljö utan driftsstör-
ningar och därigenom får kunderna en mycket låg kostnad för underhåll 
och service.

Användningsområde och kunder

Det finns nästan ett oändligt antal användningsområden för industrida-
torerna i Oe-serien. Industridatorernas robusta konstruktion och tålig-
het gör dem särskilt lämpliga för smutsiga, dammiga och fuktiga miljöer 
med vibrationer och växlande temperaturer. Flera tusen industridato-
rer har via stora OEM-kunder levererats till gruvor och stenbrott över 
hela världen. Produkterna används idag även inom maskinstyrning och 
säkerhetssystem. Bolaget har levererat industridatorer till bland annat 
ABB, Attacus Power, Findus, Gothia Towers, Gislaved Folie, Kemira Kemi, 
LKAB, Sandvik och Trafikverket.

WIDEQUICK® HMI PANEL

WideQuick® HMI Panel är en operatörspanel som kombinerar det bästa 
från Bolagets robusta industridatorer och Bolagets mjukvara Wide-
Quick®. Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt skapas användarvänliga 
och mycket avancerade användargränssnitt. Det är enkelt att integrera 
WideQuick® HMI Panel i en befintlig anläggning med stora kommunika-
tionsmöjligheter mot andra system. Produkten togs fram för att förenkla 
användningen av Bolagets HMI-system tillsammans med industridato-
rerna. Kentima kan därigenom erbjuda slutkunden en kostnadseffektiv 
investering. 

Kunder

Bolaget har idag levererat WideQuick® HMI Panel till bland annat Eco 
Wind, Karolinska Institutet, Lunds Universitetssjukhus, PWS, och Sepp-
sula.

Projekt: Norra Djurgårdsstaden
Produkt: Ethiris® och WideQuick® 
Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden på 236 
hektar är ett av Stockholms med spännande 
bostadsprojekt. Med hjälp av WideQuick® har 
beställaren kunnat bygga ett grafiskt gräns-
snitt som är anpassat för verksamheten, där 
man kan knyta samman flera underliggande 
system. Med hjälp av Ethiris® funktioner möj-
liggörs central styrning av grind- och dörröpp-
ningar med en enkel knapptryckning. 

”Flexibiliteten och presentationsmöjligheterna 
gjorde WideQuick® till det självklara valet” 
Mathias Esselström, VD Vällingby Låsservice 
AB (systemintegratör)
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Försäljning

ORGANISATION

Kentimas försäljningsorganisation består idag av åtta personer, 
inklusive två konsulter, en ökning från två anställda i augusti 
2013. Säljarna är jämt fördelade mellan affärsområdena Säker-
het och Automation. Inom affärsområdet Säkerhet är två säl-
jare helt dedikerade mot exportmarknaden.  

Parallellt med utökningen av försäljningsorganisationen 
har Kentima det senaste halvåret också förstärkt marknads-
föringsavdelningen. Idag är fyra anställda inom marknadsfö-
ringsavdelningen där arbetet är uppdelat mellan affärsområ-
dena. Bland annat har ny produktinformation, ny hemsida, ny 
utformning på nyhetsbreven, översättningar, samt referens-
case tagits fram.   

SÄLJMODELL

Kentima arbetar efter en säljmodell med distributörer, återför-
säljare, integratörer och OEM-kunder. 

Distributörer och OEM-kunder

Bolagets primära kunder är dels distributörer som säljer vidare 
produkterna till återförsäljare och systemintegratörer och dels 
OEM-kunder som säljer vidare under eget varumärke till slut-
kund. Inom affärsområdet Automation sker även försäljningen 
direkt till återförsäljare. 

Kentimas befintliga och framtida distributörer är allt från 
stora internationella bolag till utpräglat lokala distributörer. 
Merförsäljning sker genom uppdateringsavtal, uppgraderingar, 
supportavtal, utbildningar och olika konsulttjänster. Kentima 
har idag nordiska distributörsavtal med Anixter, Svensk Säker-
hetsvideo och Teletec.

Försäljning till OEM-kunder sker primärt inom automa-
tionsverksamheten där Kentimas produkter kompletterar det 
övriga utbudet. Idag består försäljningen till OEM-kunder i 
stor utsträckning av egna produkter, som tillsammans med 
externa produkter, exempelvis sensorer och givare, skapar 
en komplett kundanpassad OEM-produkt. Bland Kentimas 
OEM-kunder finns företag som Attacus Power, Powerit Solu-
tions, Sandvik SRP och Safegate International.

Partners - Återförsäljare och integratörer

Kentimas partners är systemintegratörer som installerar pro-
dukterna hos slutkund eller återförsäljare som säljer produk-
terna till slutkund som enskild produkt eller som en kompo-
nent i större system. Partners sträcker sig från stora globala 
aktörer inom automations- eller säkerhetsbranschen till min-
dre lokala installatörer av larmsystem och automationsutrust-
ning. Registrerade partners erbjuds fria grundutbildningar och 
de som ingår partneravtal får tillgång till support. 

Exempel på svenska systemintegratörer som är partners 
till Kentima är Bravida Säkerhet, Elajo, LMT Elteknik, Rejlers 
och Skanska Installation El. Per den 31 mars 2014 hade Bolaget 
totalt 100 partners i sitt nätverk, varav 94 svenska aktörer och 
6 internationella.
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MARKNADSPLAN

Sedan december 2013 fram till mars 2014 har fem nya inter-
nationella distributörsavtal tecknats. Avtal har etablerats med 
distributörer och partners i samtliga nordiska länder och flera 
andra europeiska länder. En viss ökning kan ses i orderingången 
redan nu men Bolaget bedömer att resultatet av det påbörjade 
arbetet framförallt kommer att synas i resultatet först under 
räkenskapsåret 2014/2015. Bolaget räknar med att dagens för-
säljningsorganisation skall fortsätta växa de närmaste åren, 
främst genom att Bolaget anställer fler exportsäljare.

Som ett led i den satsning som nu genomförs kommer det 
finnas ett fortsatt fokus på marknadsföring. Dagens anställda 
inom marknadsföring bildar, tillsammans med support, mark-
nadsavdelningen. Denna kommer bland annat att komplette-
ras med en produktgrupp. Eftersom antalet kunder förväntas 
öka kraftigt kommer också supportavdelningen, som även har 
ansvar för konsultarbete hos kund, utbildning och testning, att 
förstärkas kraftigt de närmaste åren. 

Under 2014 kommer även ett antal större arrangemang 
anordnas. Bland annat arrangeras seminarier inom området 
Automation i Lund, Göteborg och Malmö. Bolaget kommer 
ställa ut på en av Europas största säkerhetsmässor, IFSEC 
International i London och under hösten ställa ut på Scanauto-
matic i Göteborg och Skydd2014 i Stockholm. 

Marknadssatsning

I en första fas kommer marknadsföringen intensifieras på den 
svenska marknaden inom båda affärsområdena. Målsättningen 
för Koncernen i helhet är att under 2014 fördubbla antalet 
distributörer och partners.

Säkerhet
För affärsområdet Säkerhet har det aktiva försäljningsarbetet  
på exportmarknaden redan påbörjats i ett par utvalda länder 
inom EMEA. I början av 2015 räknar Bolaget med att påbörja 
försäljningen på den nordamerikanska marknaden, främst 
inom USA. Den strategiska planeringen för denna satsning 
har inletts. Bolaget väljer USA på grund av dess stora andel av 
den globala säkerhetsmarknaden samt att amerikanska bolag 
har starkt inflytande på andra marknader. Dessutom ger mark-
nadsnärvaro i USA möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka nya 
marknadstrender för den fortsatta utvecklingen av Bolagets 
produkter. I början av 2016 planerar Bolaget inleda export-
satsningen mot den asiatiska marknaden för att därefter under 
2017 etablera försäljning i övriga länder. Målsättningen är att 
under räkenskapsår 2017/2018 tecknat avtal med cirka 180 
distributörer och återförsäljare på den internationella markna-
den.

Automation
För affärsområdet Automation kommer försäljningsarbe-
tet under 2014 att intensifieras på den svenska marknaden. 
Exportsatsningen kommer att inledas i vissa utvalda länder i 
Europa i början av 2015. Mot slutet av 2015 är ambitionen att 
etablera försäljning inom övriga EMEA. Under 2016 förväntas 
Bolaget påbörja exportsatsningen mot den nordamerikanska 
marknaden, följt av den asiatiska marknaden i slutet av 2016 
för att därefter under 2017 etablera försäljning i övriga världen. 
Bolagets målsättning är att antalet internationella avtal skall 
uppgå till cirka 190 stycken under räkenskapsåret 2017/2018.

Marknadsplan aktivt försäljningsarbete 2014 - 2017
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Finansiell utveckling i sammandrag

juli-mars juli-mars helår helår

Belopp (Tkr) 2013/2014 2012/2013 2012/2013 2011/2012

Nettoomsättning 22 877 27 900 37 908 45 064

Övriga rörelseintäkter 319 0 0 0

Totala rörelseintäkter 23 196 27 900 37 908 45 064

Rörelsekostnader -27 993 -26 405 -36 054 -41 363

Rörelseresultat före avskrivningar -4 797 1 495 1 854 3 701

Av- och nedskrivningar -1 742 -1 924 -2 667 -2 353

Rörelseresultat -6 539 -429 -813 1 348

Finansiella poster -119 -219 -272 -262

Resultat före skatt -6 658 -648 -1 085 1 086

Skatt på periodens resultat 0 0 -76 -21

Periodens resultat -6 658 -648 -1 161 1 065

Resultaträkning i sammandrag för Koncernen

Siffrorna i följande tabeller är hämtade från Koncernens delårsrapporter för perioderna juli-mars åren 2012/2013 och 2013/2014 
samt helårsrapporterna för 2011/2012 och 2012/2013. Tillämpade redovisningsprinciper är i enlighet med Årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Där vägledning saknas tillämpas Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

juli-mars juli-mars helår helår

Belopp (Tkr) 2013/2014 2012/2013 2012/2013 2011/2012

Anläggningstillgångar 8 352 6 722 6 489 6 674

Omsättningstillgångar 9 914 12 444 16 676 10 087

Summa tillgångar 18 266 19 166 23 165 16 761

Eget kapital 7 290 6 007 14 174 7 005

Avsättningar 39 26 39 26

Långfristiga skulder 4 153 4 023 1 615 3 671

Kortfristiga skulder 6 784 9 110 7 337 6 059

Summa Eget kapital och Skulder 18 266 19 166 23 165 16 761

Ställda säkerheter 8 850 8 850 8 850 8 850

Ansvarsförbindelser 0 0 0 0

Balansräkning i sammandrag för Koncernen
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juli-mars juli-mars helår helår

Belopp (Tkr) 2013/2014 2012/2013 2012/2013 2011/2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 839 1 499 2 093 4 736

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 605 -1 971 -2 482 -3 803

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 314 2 6 274 -649

Årets kassaflöde -6 130 -470 5 885 284

Likvida medel vid periodens början 6 515 630 630 346

Årets kassaflöde -6 130 -470 5 885 284

Likvida medel vid periodens slut 385 160 6 515 630

Kassaflöde i sammandrag för Koncernen

juli-mars juli-mars helår helår

2013/2014 2012/2013 2012/2013 2011/2012

Intäkter (Mkr) 23,2 27,9 37,9 45,1

Periodens resultat (Mkr) -6,7 -0,6 -1,2 1,1

Rörelseresultat före avskrivningar (Mkr) -4,8 1,5 1,9 3,7

Genomsnittligt antal aktier 6 562 350 4 980 000 5 743 250 4 980 000

Resultat per aktie - genomsnittligt antal, kronor -1,02 -0,13 -0,20 0,21

Genomsnittligt antal anställda 25 20 19 22

Soliditet % 39,9% 31,3% 61,2% 41,8%

Investeringar (Mkr) 3,6 2,0 2,5 3,8

Utdelning (Mkr) 0,0 0,0 0,0 0,4

Nyckeltal

Periodens resultat Resultat efter finansiella poster och skatt

Rörelseresultat före avskrivningar Resultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt

Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden

Genomsnittligt antal anställda Vägt genomsnittligt antal anställda under perioden

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Definitioner
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen

OMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning de första 9 månaderna räken-
skapsåret 2013/2014 uppgick till 22,9 (27,9) Mkr. Cirka 75 
procent av koncernens omsättning är hänförlig till Kentima 
Control R&D AB och dess försäljning av kundanpassade styr-
system. Nedgången i omsättning beror på minskad försäljning 
till en av Bolagets större kunder inom området. Under tredje 
kvartalet ökade licensintäkterna med 32 procent jämfört med 
samma period föregående år. Totalt sett ökade försäljningen 
av Bolagets egna produkter med 22 procent de första 9 måna-
derna jämfört med samma period föregående år. Bolaget står 
fast vid att den positiva utvecklingen för dotterbolaget Ken-
tima AB kommer att fortsätta. Koncernens nettoomsättning 
under räkenskapsårets tredje kvartal var 33 procent högre än 
kvartal två och uppgick till 8,6 Mkr.

För räkenskapsåret 2012/2013 uppgick koncernens netto-
omsättning till 37,9 (45,1) Mkr, en minskning med cirka 16 pro-
cent. Den lägre omsättningen berodde dels på en försäljnings-
nedgång till en av bolagets största OEM-kunder som under 
perioden hade en egen minskad orderingång och försäljning, 
och dels under perioden genomförda prissänkningar.

RESULTAT

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar de första 9 
månaderna 2013/2014 uppgick till -4,8 (1,5) Mkr. Rörelseresul-
tatet uppgick till -6,5 (-0,4) Mkr. Periodens resultat före skatt 
uppgick till -6,7 (-0,6) Mkr. Anledningen till det negativa resul-
tatet är kostnader för den internationella satsningen som dock 
fortlöper enligt plan. Affärsmodellen bygger på en försäljning 
via distributörer och återförsäljare och under tredje kvartalet 
har flera viktiga samarbetsavtal undertecknats. Detta resul-
terar i höga kostnader mellan det första och tredje kvartalet 
medan resultatet av satsningen kommer först senare under 
2014. 

För räkenskapsåret 2012/2013 uppgick rörelseresultatet 
före avskrivningar till 1,9 (3,7) Mkr. Rörelseresultatet uppgick 
till -0,8 (1,3) Mkr och resultat före skatt uppgick till -1,1 (1,1) 
Mkr. Det negativa resultatet är hänförligt till de stora satsning-
arna som gjordes inom organisationen för att förbereda Bola-
get inför den internationella exportsatsningen. Bolaget sat-
sade under räkenskapsåret även stora resurser på att översätta 
marknadsföringsmaterial och programvaror samt att ta fram 
nytt marknadsmaterial. Dessutom lanserades partnerprogram-
met och nya produkter samt rekryterades personal till flera 
avdelningar bl.a. marknadsföring, utveckling, och ekonomi.

KASSAFLÖDE

Det totala kassaflödet uppgick under de första 9 månaderna 
2013/2014 till -6,1 (-0,5) Mkr. Bolagets likvida medel vid peri-
odens slut uppgick till 0,4 (0,2) Mkr. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -4,8 (1,5) Mkr.

För räkenskapsåret 2012/2013 uppgick det totala kassaflö-
det till 5,9 (0,3) Mkr. Ökningen härrör primärt från den emis-
sion Bolaget genomförde i slutet av räkenskapsåret. Bolagets 
likvida medel vid periodens slut uppgick till 6,5 (0,6)Mkr. Kas-
saflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 (4,7) 
Mkr. 

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar utgörs primärt av balanserade utgif-
ter för Bolagets produktutveckling. Under de första 9 måna-
derna 2013/2014 uppgår Bolagets investeringar till 3,6 (2,0) 
Mkr varav 3,0 (1,9) Mkr utgörs av aktiverade kostnader. Bola-
get har under samma period gjort avskrivningar på 1,7 (1,9) 
Mkr. 

Under räkenskapsåret 2012/2013 uppgick investeringarna 
till 2,5 (3,8) Mkr och avskrivningarna uppgick till 2,7 (2,4) Mkr. 

BALANSRÄKNING

Det egna kapitalet vid räkensskapsåret 2012/2013 slut upp-
gick till 14,2 (7,0) Mkr. Fritt eget kapital uppgick till 13,1 (6,2)  
Mkr. Balansomslutningen uppgick till 23,2 (16,8) Mkr. 

Värdet av anläggningstillgångar uppgick vid räkenskapsår-
ets slut till 6,5 (6,7), varav 6,1 (6,2) avser immateriella anlägg-
ningstillgångar. 

FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERN PER DEN 31 MARS 

2014

Eget kapital och skuldsättning

Per den 31 mars 2014 uppgick Koncernens egna kapital till 7,3 
Mkr. Långfristiga skulder uppgick vid samma tidpunkt till 4,2 
Mkr och kortfristiga skulder till 6,8 Mkr. 

Tillgångar

Koncernens anläggningstillgångar har per den 31 mars 2014 ett 
bokfört värde om 8,4 Mkr. Immateriella anläggningstillgångar, 
som till största delen består av aktiverade utvecklingskostna-
der, uppgår till 7,5 Mkr. Kassa och bank uppgick vid periodens 
slut till 0,4 Mkr.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt antal 
aktier

Röster (%) Kapital (%)

Dewani AB 485 000 4 330 000 4 815 000 82,57 72,75

Teja Capital AB 0 200 000 200 000 1,80 3,02

Thorstensson, Sven-Olof 0 102 960 102 960 0,93 1,56

Andersson, Peter 7 500 92 500 100 000 1,51 1,51

Österberg, Benny Gustav 7 500 83 750 91 250 1,43 1,38

Andersson, Annsofi 0 53 750 53 750 0,48 0,81

Hepar AB 0 31 000 31 000 0,28 0,47

Agerhjelm, Dick 0 30 000 30 000 0,27 0,45

Thenberg & Kinde Fondkommission AB 0 25 800 25 800 0,23 0,39

Löfvenius, Pär 0 25 000 25 000 0,22 0,38

Övriga 0 1 143 440 1 143 440 10,28 17,28

Summa 500 000 6 118 200 6 618 200 100,00 100,00

Ägarförhållanden per 2014-03-31

Kentimas aktie är sedan juni 2013 noterad på First North vid NASDAQ OMX Stockholm. Aktien handlas under kortnamnet KENH 
under branschbeteckningen Informationsteknik. Per den 31 mars 2014 uppgick Kentimas börsvärde till 33,65 miljoner kronor. 

Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2014 till 441 st. Aktiekapitalet i Kentima uppgår till 735 355,55 kronor. Antalet 
aktier uppgår till 6 618 200 stycken varav 500 000 utgörs av A-aktier och 6 118 200 utgörs av B-aktier. En A-aktie berättigar till 10 
röster och en B-aktie till en röst.
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Aktiekursens utveckling från notering 2013-06-19 till och med 2014-03-31

År Transaktion Förändring 
antal aktier

Förändring 
aktiekapital

Totalt antal 
aktier

Totalt aktie-
kapital

Kvotvärde

2000 Nybildning 1 000 100’ 1 000 100’ 100

2004 Fondemission 499 000 400’ 500 000 500’ 1

2009 Split 1:9 4 000 000 0 4 500 000 500’ 0,11

2009 Nyemission 345 000 38’ 4 485 000 538’ 0,11

2010 Nyemission 135 000 15’ 4 980 000 553’ 0,11

2013 Nyemission 1 526 500 170’ 6 506 500 723’ 0,11

2013 Nyemission 75 150 8’ 6 581 650 731’ 0,11

2013 Nyemission 36 550 4’ 6 618 200 735’ 0,11

2014 Föreliggande Nyemission 5 294 560 588’ 11 912 760 1 323’ 0,11

Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande 2000
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Styrelse

JENS KINNANDER

Ordförande

Huvudsaklig sysselsättning:
Advokat och partner på 
Advokatfirman Glimstedt

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelsemedlem Advokat-
firman Glimstedt AB och i 
Södra avdelningen av Sveri-
ges Advokatsamfund

Tidigare anställningar: 
Sony Ericsson, Senior Legal 
Counsel, Head of Compliance 
(2007-2009)
Mannheimer Swartling Advo-
katbyrå (2000-2007)
Swedish Match, Legal Coun-
sel (2003-2004)

Utbildning: 
Jur kand, civ ek

Aktier i Bolaget: 
0 

ANDERS LAURIN

Styrelsemedlem

Huvudsaklig sysselsättning:  
Konsult i det egna bolaget 
Alcato Consulting AB med 
konsultuppdrag från Kentima 
AB

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelsemedlem Serstech AB 
och Alcato Consulting AB

Tidigare anställningar: 
MultiQ, VD (2008-2013)
Axis Communications AB, 
vice VD (2003-2008)
Axis Communications AB 
(1997-2002)

Utbildning: 
ADB-linjen, teknisk variant

Aktier i Bolaget: 
21 250 B-aktier

KENT NILSSON

Styrelsemedlem

Huvudsaklig sysselsättning: 
VD Kentima Holding AB

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelsemedlem Dewani AB, 
Piveta AB, Piveta Fastigheter 
AB, Kentima Control R&D 
AB, Kentima AB

Tidigare anställningar:
Basi Data/ Kentima (1987-
1993)
Basi Instrument (1982-1986)

Utbildning:
Ingenjör, Elektronik

Aktier i Bolaget:
485 000 A-aktier via Dewani 
AB
4 330 000 B-aktier via Dewani 
AB

ANNSOFI ANDERSSON

Suppleant

Huvudsaklig sysselsättning: 
Ekonomichef Kentima Hol-
ding AB

Tidigare anställning: 
Promatel AB (1994-1996)

Utbildning:
3-årigt ekonomiskt gymna-
sium

Aktier i Bolaget:
53 750 B-aktier
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Adresser

MODERBOLAG

Kentima Holding AB (publ)

Box 174
245 22 Staffanstorp

Besöksadress:
Kastanjevägen 2
245 44 Staffanstorp
www.kentima.se

Kontaktuppgifter:
Telefon: +46 (0)46-25 30 40
Fax: +46 (0)46-25 03 10
E-post: info@kentima.se

FINANSIELL RÅDGIVARE TILL 

BOLAGET

Västra Hamnen Corporate 
Finance AB

Jungmansgatan 12
211 19 Malmö
Telefon +46 40 200 250
www.vhcorp.se 

JURIDISK RÅDGIVARE TILL 

BOLAGET

Advokatfirman Glimstedt 
i Lund AB

Byggmästaregatan 5
Box 1246
221 05 Lund
Telefon: +46 46 12 40 30
www.glimstedt.se

REVISOR TILL BOLAGET

MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Bantorget 2 
Box 2055 
220 02 Lund
Telefon: +46 46 32 74 00
www.mazars.se

CERTIFIED ADVISER

Thenberg & Kinde 
Fondkommission AB (publ)

Krokslätts Parkgata 4
431 23 Mölndal
Telefon: +46 31 745 50 30
www.thenberg.se

EMISSIONSINSTITUT

Aktieinvest FK AB

113 89 Stockholm 
Telefon: +46 8 506 517 00
www.aktieinvest.se

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB

Box 191
101 23 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 63
101 23 Stockholm
Telefon: +46 8 402 90 00
www.euroclear.com

HANDELSPLATS

NASDAQ OMX First North

Tullvaktsvägen 15
105 78 Stockholm
Telefon: +46 8 405 60 00
www.nasdaq.se




