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Fem snabba fakta om Mindmancer

• Intelligent kamerabevakning är lösningen på ett problem som årligen kostar miljarder SEK

• Mindmancer är pionjär och har en framskjuten position på denna snabbt växande marknad

• Mindmancers årliga omsättningsökning har överstigit 40% varje år de senaste tre åren

• Kundundersökningar visar på en mycket god effekt — skadegörelsen minskade med 80-90%

• Kunderna är nöjda och stannar i genomsnitt 14 år* — kundavgången är endast 2% årligen

*Bolagets historiska kundavgångar om 2 procent per år ger Bolagets beräkning en indikation om en genomsnittlig abonnemangstid per kund om drygt 14 år.  
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Viktig information
Denna informationsbroschyr har inte upprättats som ett 
prospekt eftersom emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner 
euro. Med prospekt avses vad som definieras enligt  
bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv  
2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och EU-kommissionens 
förordning (EG) nr 09/2004. Informationsbroschyren har därför 
heller inte godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i 
enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om 
handel med finansiella instrument.

Med ”Mindmancer”, eller ”Bolaget” avses i det följande Mind-
mancer AB (publ), organisationsnummer 556705-4571. Med 
”Remium” avses i det följande Remium Nordic AB, organisa-
tionsnummer 556101-9174. Med ”Euroclear” avses Euroclear 
Sweden AB, organisationsnummer 556112-8074. Med ”Erbju-
dandet” avses erbjudandet om att teckna aktier i Mindmancer 
AB (publ). Med ”Informationsbroschyren” avses föreliggande 
dokument, vilket har upprättats med anledning av Erbjudandet. 

Information till investerare 
Erbjudandet riktar sig inte till aktieägare eller andra investe-
rare med hemvist i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika 
eller Australien, eller i något annat land där deltagande i Erbju-
dandet skulle förutsätta ytterligare Informationsbroschyr/doku-
mentation, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk 
rätt eller strida mot regler i sådant land. Informationsbro-
schyren får inte distribueras i eller till land där distributionen 
eller Erbjudandet enligt Informationsbroschyren förutsätter 
ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som 
följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser 
i sådant land. Inga aktier, teckningsrätter eller andra värdepap-
per utgivna av Mindmancer har registrerats eller kommer att 
registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt 
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon 
provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, teckningsrätter 
eller andra värdepapper utgivna av Mindmancer överlåtas eller 
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana 
undantagsfall som inte kräver registrering.

När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig 
på sin egen bedömning av Mindmancer och Erbjudandet, inklu-
sive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare 

får inte förlita sig på annan information än den som intagits i 
denna Informationsbroschyr samt eventuella tillägg till denna 
Informationsbroschyr. Ingen person har fått tillstånd att lämna 
någon annan information eller göra några andra utlåtanden 
än de som finns i denna Informationsbroschyr, och om så ändå 
sker skall sådan information eller sådana utlåtanden inte anses 
ha godkänts av Mindmancer. Distributionen av denna Infor-
mationsbroschyr innebär inte att uppgifterna häri är aktuella 
och uppdaterade vid någon annan tidpunkt än per datumet för 
Informationsbroschyren eller att Bolagets verksamhet har varit 
oförändrad sedan detta datum. För det fall det sker väsentliga 
förändringar av informationen i Informationsbroschyren som 
under perioden från dagen för offentliggörandet av Infor-
mationsbroschyren till första handelsdagen av de aktier som 
emitteras i Erbjudandet kan sådana förändringar komma att 
offentliggöras. 

Styrelsen i Mindmancer är ansvarig för Informationsbroschy-
ren. Information om styrelsen återfinns på Bolagets hemsida 
och i Bolagets årsredovisning för helåret 2012.

Informationsbroschyren har sammanställts av Mindmancer 
baserat på egen information. 

Som framgår av Informationsbroschyren har styrelsen för 
avsikt att lista Bolagets aktier för handel på First North. First 
North är en alternativ marknadsplats det vill säga inte en 
reglerad marknad, en term som används i EU-direktivet gäl-
lande värdepappersbolag och börser, kallat MiFID. First North 
innefattas av ett mindre komplext regelverk inom ramen för 
en Multilateral Trading Facility (MTF). Emittenter på First North 
måste följa First Norths regelverk men de legala kraven för 
notering på en börs gäller inte. Bolag som handlas på First 
North är följaktligen inte aktiemarknadsbolag och därmed gäl-
ler till exempel inte lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet 
för vissa innehav av finansiella instrument, lag om offentliga 
uppköpserbjudande på aktiemarknaden, IFRS samt näringsli-
vets börskommittés regler (NBK). Risken att investera i bolag 
på First North kan därmed vara högre än i bolag på en reglerad 
marknad. Samtliga bolag som handlas på First North har en 
certified adviser som kontrollerar att reglerna efterlevs.
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Uttalanden om framtiden
Informationsbroschyren innehåller uttalanden av framåtriktad 
karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende 
framtida händelser och finansiell utveckling. Orden ”avser”, 
”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”förutser”, 
”planerar” och liknande uttryck anger att det är fråga om fram-
åtriktade uttalanden.

Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeg-
las i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier 
lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias. Framåt-
riktade uttalanden uttrycker endast Bolagets bedömningar 
och antaganden vid tidpunkten för Informationsbroschyren. 
Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i 
Informationsbroschyren och samtidigt ha i åtanke att framtida 
resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt 
från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att 
offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden till 
följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver 
vad som krävs enligt lag. 

Marknadsinformation och  
information från tredje part
Informationsbroschyren innehåller information om Mindman-
cers bransch, inklusive historiska marknadsdata och bransch-
prognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett 
flertal källor, bland annat branschpublikationer. Branschpubli-
kationerna uppger att den historiska informationen har häm-
tats från olika källor som anses tillförlitliga, men inga garantier 
lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget 
kan inte garantera att informationen är korrekt. Branschprog-
noser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen 
garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias.

Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt 
Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med 
annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, 
har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna 
göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
Utöver information från utomstående gör även Mindmancer 
vissa interna bedömningar och antaganden avseende Bolagets 
marknad. Dessa har inte verifierats av oberoende experter och 
Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av 
Mindmancers konkurrenter som använder andra metoder för 
datainsamling, analyser eller beräkningar av marknadsdata, 
kommer att erhålla eller generera samma resultat. 

Information om aktien:
Beräknad första  Omkring den 23 oktober 2013 
handelsdag på First North:

Kortnamn:  MIND

ISIN-kod för aktie:  SE0005365681

Tidpunkter för ekonomisk information
Mindmancer lämnar ekonomisk information enligt nedan 
angivna informationsschema. 

Delårsrapport Q3 2013: 2013-11-19 
Bokslutskommuniké 2013: 2014-02-17

Årsstämma 2013:  2014-03-17

Finansiell och legal rådgivare  
samt emissionsinstitut
Remium är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och 
Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget med 
anledning av Erbjudandet och har biträtt Bolaget vid upprättan-
det av Informationsbroschyren. Då samtliga uppgifter härrör 
från Bolaget friskriver sig Remium och Advokatfirman Delphi 
KB från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och av-
seende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser 
till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis 
grundas på uppgifterna i denna Informationsbroschyr.

Tvist och offentliggörande
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i denna 
Informationsbroschyr och därmed sammanhängande rättsför-
hållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk 
materiell rätt är exklusivt tillämplig på denna Informations-
broschyr. Informationsbroschyren finns tillgänglig på Bolagets 
hemsida, www.mindmancer.se, samt på Remiums hemsida, 
www.remium.com. Informationen på Bolagets hemsida är inte 
införlivad i denna Informationsbroschyr och utgör inte en del 
av denna Informationsbroschyr. Papperskopior av Informa-
tionsbroschyren kan på begäran erhållas kostnadsfritt från 
Bolaget och Remium.
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Riskfaktorer
En investering i Mindmancer är förenad med risk. Vid bedöm-
ningen av Mindmancers framtida utveckling är det av stor vikt 
att vid sidan av möjligheterna till resultattillväxt även beakta 
riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte 
beskrivas i nedanstående avsnitt utan en samlad utvärdering 
måste även innefatta övrig information i Informationsbro-
schyren samt en allmän omvärldsbedömning. Samtliga risker 
och osäkerheter som omnämns i Informationsbroschyren kan 
komma att ha en negativ påverkan på såväl Mindmancers verk-
samhet som finansiella ställning och därigenom Mindmancers 
framtidsutsikter. Konsekvensen av detta kan vara en negativ 
påverkan på värderingen av Mindmancers aktie och innebära 
att aktieägare förlorar hela eller delar av sitt investerade ka-
pital. Nedan redovisas riskfaktorer utan rangordning och utan 
anspråk på att vara heltäckande. Utöver information som fram-
kommer i Informationsbroschyren bör därför varje investerare 
göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse 
för Bolagets framtida utveckling.

Verksamhetsrelaterade risker
Marknads- och teknikutveckling
Mindmancer är verksamt inom intelligent kamerabevaknings- 
och säkerhetsindustrin, vilket är en marknad under utveckling. 
På grund av detta försvåras möjligheterna att förutsäga den 
framtida utvecklingen för Bolagets verksamhet. Bolagets fram-
tida utveckling är beroende av att efterfrågan på intelligent 
kamerabevakning fortsätter att öka. Bolagets marknad präglas 
av snabba förändringar och Bolagets teknik måste därför i stor 
utsträckning accepteras av marknadsaktörer, bland såväl larm-
centraler, partners som kunder. Marknaden måste vara mogen 
för att till fullo förstå och ta till sig den nya teknik som Bolaget 
tillför. Detta kan innebära att större investeringar i marknads-
föring och försäljning krävs för att nå förväntade försäljnings-
volymer. I takt med att Bolagets marknad utvecklas och antalet 
aktörer ökar finns det risk för att alternativa tekniker utvecklas 
och att priset på jämförbara produkter därmed sjunker. För det 
fall Bolagets verksamhet i allmänhet och affärsområden i syn-
nerhet skulle genomgå teknikskiften, uppleva ökad konkurrens 
genom nya teknikleverantörer eller drabbas av en utfasning av 
befintlig teknik som används inom Bolagets verksamhet kan 
det påverka Mindmancers verksamhet, resultat och tillväxtut-
sikter negativt.

Patent- och immateriella rättigheter
Det är viktigt för Bolaget att skydda sin teknik genom patent 
eller andra immateriella rättigheter och således behålla sitt 
teknikförsprång och skapa möjlighet för framtida intäkter. Det 

kan inte garanteras att Bolaget kommer att erhålla patent på 
de geografiska marknader som Bolaget önskar eller kan skydda 
erhållna patent. Därtill föreligger det en risk att nya tekniker 
utvecklas vilka kringgår eller ersätter Mindmancers patent. 
Mindmancer kan ej garantera att Bolagets beviljade patent 
inte anses göra intrång i annans rättigheter. I de eventuella 
fall Mindmancer inte kan skydda sin teknik genom patent eller 
andra immateriella rättigheter eller de kan anses göra intrång i 
andras, kan Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställ-
ning påverkas negativt.

Konkurrenter
Mindmancer verkar på en marknad där Bolaget är utsatt för 
konkurrens från två håll; dels från större säkerhetsbolag vilka 
har utvecklat egna erbjudanden för intelligent kamerabevak-
ning, dels från mindre aktörer som utvecklar delkomponenter 
för intelligent kamerabevakning. Vissa av Mindmancers konkur-
renter kan ha större finansiella resurser än Bolaget, vilket kan 
innebära att konkurrenter kan ha bättre förutsättningar att 
anpassa sig till förändringar i kundefterfrågan samtidigt som 
de kan avsätta mer resurser till bland annat produktutveck-
ling. Mot bakgrund av detta är det inte säkert att Mindmancer 
framöver kommer att vara lika framgångsrikt ur konkurrens-
synpunkt. Ingen garanti kan lämnas för att Mindmancer kom-
mer att kunna behålla sin nuvarande marknadsposition. Ökad 
konkurrens kan leda till prispress och minskad marknadsandel 
vilket kan ha negativ effekt på Mindmancers verksamhet, fram-
tida tillväxt, resultat och finansiella ställning. 

Samarbetspartners och kunder
Mindmancer har ingått partneravtal med såväl larmoperatörer 
som installatörer och återförsäljare av Bolagets produkter och 
tjänster. Bolaget har även ett antal större kunder, däribland 
stora ramavtal, som bidrar med en väsentlig del av omsätt-
ningen. Förlusten av en större partner/kund skulle på kort sikt 
kunna medföra en negativ påverkan på Bolagets omsättning 
och resultat. Det kan inte garanteras att de företag som Mind-
mancer kommer att ingå eller redan har ingått samarbets- eller 
licensavtal med kommer att uppfylla sina åtaganden enligt 
ingångna avtal, vilket kan komma att ha negativ inverkan på 
Bolagets omsättning och resultat.

Prognososäkerhet
Bolaget verkar på en marknad som ännu inte fullt ut har 
uppnått mognadsstadiet och som kan karakteriseras av långa 
införsäljningsprocesser vilket medför en stor prognososäker-
het. En tidigare eller senareläggning av order kan innebära en 
avsevärd påverkan på årsomsättningen och resultatet. 
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Beroende av nyckelpersoner
Inom Mindmancer finns ett antal nyckelpersoner som är av 
stor vikt för verksamheten, däribland VD Johnny Berlic. Inom 
samtliga funktioner finns nyckelpersoner som besitter unik 
kompetens. Skulle någon, eller några, av dessa nyckelpersoner 
lämna Bolaget kan det, på kort sikt, ha en negativ inverkan på 
verksamheten. Det föreligger även en risk i att rekrytering av 
ny personal till dessa positioner kan ta tid och medföra kostna-
der för Bolaget.

Valutarisk
Valutarisken består i att valutakursförändringar har en 
påverkan på Bolagets resultat och uppstår i samband med 
betalningsflöden i utländsk valuta. Idag kommer den största 
delen av intäkterna från Sverige och betalas därmed i SEK men 
i händelse av en fortsatt geografisk expansion finns det inga 
garantier för att Bolaget kan skydda rörelseresultatet från ef-
fekterna av framtida valutakurssvängningar.

Kreditrisk
Bolagets kundfordringar är förknippade med kreditrisk. För 
det fall Bolagets kunder inte kan betala sina fakturor i tid, eller 
överhuvudtaget, riskerar Mindmancer att drabbas av kreditför-
luster. Det kan inte garanteras att kreditförlusterna i framtiden 
inte kommer att öka, vilket skulle kunna få en negativ inverkan 
på Mindmancers verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Framtida finansiering
Mindmancers framtida vinstpotential är i hög grad beroende av 
marknadens framtida utveckling. För kommande investeringar 
kan det komma att behövas tillskott av kapital. Detta kan med-
föra att ägarkapital kan komma att behöva tillskjutas för att 
Mindmancer skall utvecklas på bästa sätt. Mindmancers möjlig-
het att tillse eventuella framtida kapitalbehov är beroende 
av Bolagets förutsättningar att kunna uppta lånefinansiering 
och det allmänna marknadsläget för kapitaltillskott. Det kan 
inte garanteras att Mindmancer kommer att kunna anskaffa 
önskvärt kapital, även om den ekonomiska utvecklingen för 
Mindmancer är positiv. Skulle Bolaget inte få tillgång till ytter-
ligare finansiering, eller kunna få sådan finansiering på skäliga 
villkor, kan detta komma att ha en negativ effekt på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Om den föreliggande kapitalanskaffningen inte skulle bli 
lyckosam riskerar Bolaget att inte kunna säkerställa fortsatt 
finansiering av hårdvara och framtida expansion, vilket kan 
komma att negativt påverkar Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Legala faktorer
Kamerabevakning har länge varit ett aktuellt ämne för 
diskussion där individens integritet ställs mot intresset av att 
motverka brott. Trots att trenden visar på en ökad acceptans 
av kamerabevakning och den senaste förändringen av lag 
hänförlig till kamerabevakning framhävde att särskild hänsyn 
ska tas till integritetsskyddande aspekter hos tjänsteleve-
rantörer och programvaror så går det inte att garantera att 
framtida lagförändringar sker till Mindmancers fördel. Tilläggas 
bör också att Mindmancer med hjälp av patenterad teknologi 
väl uppfyller dagens legala krav men att en lagstiftning som 
försvårar användandet av intelligenta kameror skulle kunna få 
en negativ inverkan på Mindmancers verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

Vissa kommuner och landsting har lämnat uppgift till Bolaget 
om att direktupphandling är möjligt till följd av Bolagets paten-
terade kameralösningar. Det kan dock inte uteslutas att andra 
kommuner och landsting skulle kunna göra en annan bedöm-
ning vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet negativt.

Värdepappersrelaterade risker
Aktiekurs och volatilitet
Värdepappershandel är alltid förknippad 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 investerat kapital. Investeringar i Bolaget bör därför 
föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurren-
ter och omvärld samt generell information om branschen. 
Aktiemarknaden i allmänhet och marknaden för mindre bolag i 
synnerhet, har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar 
som många gånger har saknat samband med eller varit opro-
portionerliga i förhållande till Bolagets utveckling och faktiskt 
redovisade resultat. 

Likviditetsrisk
Omsättningen i Mindmancers aktie kan komma att variera un-
der perioder och avståndet mellan köp- och säljkurser kan från 
tid till annan komma att vara stort. Likviditeten i Bolagets aktie 
kan påverkas av ett antal olika interna och externa faktorer. 
Till de interna faktorerna hör bland annat förvärv av nya bolag 
och kvartalsvariationer. Till de externa faktorerna hör allmänna 
ekonomiska förhållanden, konjunkturnedgångar samt andra 
faktorer som inte är relaterade till Bolagets verksamhetsut-
veckling. 
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Inbjudan till teckning av aktier i Mindmancer
Baserat på bemyndigande från extra bolagsstämma den 9 september 2013 har styrelsen i Mindmancer beslutat att genomföra en 
spridning av ägandet i Mindmancer genom en emission av högst 1 950 000 aktier i Bolaget. Samtliga aktier som utbjuds behandlas 
på samma sätt och utgör gemensamt föreliggande Erbjudande. Emissionskursen per aktie har fastställts till 11 SEK 1. 

Vidare har styrelsen i Mindmancer ansökt om godkännande för att Mindmancers aktier skall handlas på First North. Med anledning 
av ägarspridningen och den planerade anslutningen till First North har styrelsen för Mindmancer upprättat denna Informationsme-
morandum med en beskrivning av Bolaget, för vilken Mindmancers styrelse ansvarar.

Styrelsen i Mindmancer har beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige samt institutionella investerare en möjlighet att teckna högst 
1 950 000 aktier, vilka, förutsatt att full anslutning till Erbjudandet uppnås, motsvarar cirka 25 procent av antalet aktier och röster i 
Bolaget. Idag finns 5 814 916 aktier i Bolaget. Chalmers Innovation Seed Fund, Stiftelsen Chalmers Innovation, Johnny Berlic, Niklas 
Larsson, Almi Innovationsbron AB och Almi Invest Fond SI AB har i en förbindelse avseende lock-up åtagit sig att inte avyttra aktier i 
Bolaget, utöver de som ingår i Erbjudandet, under en period om tolv  månader från och med första handelsdagen.

För ytterligare information hänvisas till detta Informationsmemorandum, vilket har upprättats av styrelsen i Mindmancer AB (publ) 
med anledning av Erbjudandet samt anslutningen av Mindmancers aktier till First North. Styrelsen för Mindmancer är ansvarig för 
innehållet i detta Informationsmemorandum. Styrelsen för Mindmancer försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåt-
gärder för att säkerställa att uppgifterna i detta Informationsmemorandum, såvitt den känner till, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Mindmancer som skapas av detta Informations-
memorandum.

Göteborg den 12 september 2013

Styrelsen Mindmancer AB (publ)

1 Emissionskursen om 11 SEK per aktie har fastställts gemensamt av Bolagets styrelse i samråd med Remium. Värderingen av Mindmancer som ligger till grund för priset 
i Erbjudandet bygger på en jämförande värdering baserade på noterade säkerhetsbolag där kameraövervakning är en del av verksamheten. Även rådande marknads-
läge, verksamhetens historiska utveckling, bedömning av Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter har tagits i beaktande. Bolages styrelse gör den samlade 
bedömningen att emissionskursen om 11 SEK utgör en skälig värdering av Bolaget.



Bakgrund och motiv

Varje år vandaliseras skolor och andra offentliga 
byggnader i Sverige för en kostnad av flera hund-
ra miljoner kronor. Kostnaden för rapporterade 
intrång och stölder på byggarbetsplatser uppgår 
till minst 1,4 miljarder kronor (Brottsförebyggan-
de rådet, BRÅ) per år. Gemensamt för dessa brott, 
förutom att de orsakar samhället stora kostnader, 
är det faktum att de numera går att förebygga 
med modern teknik. 

Traditionella metoder har i många hänseenden visat sig vara 
mindre effektiva; ronderande väktare, som dyker upp ett par 
minuter då och då, är dyrt och ineffektivt. När ronderande väk-
tare kompletterades med traditionella övervakningskameror 
fick man inspelade brott men i övrigt var mervärdet begränsat.

Mindmancer har skapat en lösning på dessa problem genom 
att vidareutveckla traditionell kameraövervakning till en intel-
ligent kamerabevakning som automatiskt larmar vid otillåten 
aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutveck-
lade videoanalysalgoritmer och självlärande system med 
artificiell intelligens baserad på forskning på Chalmers Tekniska 
Högskola i Göteborg. Varje videolarm skickas till en certifierad, 
oberoende, larmcentral i Mindmancers internationella larm-
centralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en 
tydligt definierad larminstruktion.

Idag erbjuder Mindmancer intelligent kamerabevakning som 
en abonnemangsbaserad tjänst, Security as a Service (SaaS). 
Kunden får aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad 
än traditionella lösningar. Dessutom slipper kunden onödiga 
kostnader för väktarutryckningar; Mindmancer garanterar, som 
enda leverantör på marknaden, att väktare endast skickas till 
platsen vid verifierade intrång.

Med en kraftig omsättningstillväxt de senaste tre åren uppgick 
omsättningen år 2012 till 18 MSEK. Bolaget är nu redo att ta 
nästa steg och expandera på den internationella marknaden.

Sedan starten 2006 har Mindmancer etablerat sig på markna-
den som en ledande leverantör av lösningar för intelligent ka-
merabevakning i Sverige. De första kunderna började använda 
systemet år 2007 och under 2009 togs nytt kapital in för att 
ytterligare öka expansionstakten.  

När tjuven slår till överförs en videosekvens till larmoperatörer på en certifierad larmcentral. Operatören vidtar omedelbart 
åtgärder i syfte att förhindra brottet. Morgonen efter får kunden en sammanställning över nattens händelser.

”Kostnaden för intrång och 
stölder på byggarbets-
platser uppgår till minst 
1,4 miljarder”
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Idag är Mindmancer den ledande leverantören av intelligent 
kamerabevakning på den svenska och nordiska marknaden. Af-
färsmodellen är idag beprövad, både i och utanför Sverige, och 
levereras som Byggbevakaren, Skolbevakaren och Områdesbe-
vakaren, alla starka varumärken i sina respektive segment. 

Nu är Mindmancer redo att ta nästa steg. 

Sverige och Norden har länge legat i teknikens framkant i sä-
kerhetsbranschen och samma trend kan nu ses i övriga Europa 
och världen. Analog videoövervakning byts mot digital och 
tiden är mogen för att introducera Mindmancers lösning med 
intelligent kamerabevakning i övriga Europa och världen.

Marknader där Mindmancers produkter ger störst effekt är 
industrialiserade högkostnadsländer med höga lönekostnader, 
där vinsterna är stora för såväl kund som leverantör vid en 
övergång till intelligent kamerabevakning. Expansionsfokus 
kommer därför initialt att ligga på Västeuropa. 

Styrelsen i Mindmancer har beslutat, baserat på bemyndigande 
från extra bolagsstämma den 9 september 2013, att genomföra 
en nyemission och i samband med detta ansöka om listning av 
Bolagets aktie på First North.  

Nyemissionen görs i syfte att erhålla expansionskapital och 
stärka Bolagets balansräkning. Då Bolaget har för avsikt att 
expandera i Sverige och internationellt kommer emissions-
likviden användas till att investera i marknadsföringsaktiviteter, 
sälj- och supportorganisation samt produktutveckling. Vidare 
kommer Bolaget lösa dyra utvecklingslån och genom nyemis-
sionen erhålla en förbättrad finansiell position vilket antas 
vara fördelaktigt i samband med framtida förhandlingar med 
kreditgivare. Bolaget bedömer även att en listning kommer att 
vara till gagn för Bolaget i samband med större ramavtalsupp-
handlingar genom den ökade transparensen det innebär att 
vara listad.

Göteborg den 12 september 2013

Styrelsen Mindmancer AB

När tjuven slår till överförs en videosekvens till larmoperatörer på en certifierad larmcentral. Operatören vidtar omedelbart 
åtgärder i syfte att förhindra brottet. Morgonen efter får kunden en sammanställning över nattens händelser.

”Mindmancer har skapat en lösning på dessa problem 
genom att vidareutveckla traditionell kameraövervakning 
till en intelligent kamerabevakning som automatiskt lar-
mar vid otillåten aktivitet framför kameran.”

”Mindmancer är den 
ledande leverantören 
av intelligent kamera-
bevakning på den 
svenska och nordiska 
marknaden”
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Villkor och anvisningar

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 11 kr per aktie. Courtage utgår ej. 

Teckningsperiod
Anmälan om att teckna aktier skall ske under perioden 23 
september 2013 till och med klockan 17:00 den 4 oktober 2013. 
Mindmancers styrelse äger rätt att förlänga tiden för teckning 
av aktier, eventuell förlängning skall meddelas senast den 4 
oktober.

Anmälan
Anmälan om teckning av aktier skall ske på teckningssedel 
enligt fastställt formulär. Teckningssedel skall under perioden 
från och med den 23 september 2013 till och med klockan 17:00 
den 4 oktober 2013 inges till:

Remium Nordic AB
Ärende:  
Mindmancer 
Kungsgatan 12-14 
111 35 Stockholm

Telefon: 08-454 32 00 
Telefax: 08-454 32 01

E-post: backoffice@remium.com

Informationsbroschyr och teckningssedel kan erhållas från 
Remium, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm telefon 08-454 
32 70 alternativt via internet, www.remium.com eller www.
mindmancer.se.

Kunder till Nordnet AB kan anmäla sig för Erbjudandet direkt 
över internet. Ytterligare information kan erhållas på www.
nordnet.se. Anmälningar direkt över internet skall vara Nordnet 
AB tillhanda senast kl. 17:00 den 2 oktober.

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld teck-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en 
teckningssedel per köpare kommer att beaktas. Inga tillägg 
eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta 
texten.

Tilldelning
Tilldelning av aktier beslutas av styrelsen för Mindmancer. 
Syftet är primärt att uppnå spridning av ägandet bland allmän-
heten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med 
Mindmancers aktie. Tilldelningen är inte beroende av när under 
anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning 
kan tilldelning komma att ske med färre antal aktier än anmä-
lan avser eller helt utebli. Tilldelningen kan dessutom helt eller 
delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Mindmancer 
har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild tilldelning, 
vare sig för professionella eller icke professionella investerare.

Anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till 
Mindmancer närstående parter samt från kunder till Remium 
och Nordnet AB kan komma att särskilt beaktas. Tilldelning kan 
komma att ske till anställd i medverkande värdepappersinsti-
tut, dock utan att dessa prioriteras. 

Resultatet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett 
meddelande omkring den 7 oktober 2013. När fördelningen av 
aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor utvisande tilldel-
ning av aktier i Mindmancer till dem som erhållit tilldelning. 
Detta beräknas ske omkring den 7 oktober 2013. Ingen handel 
kommer att inledas innan detta har meddelats. De som inte 
tilldelats aktier kommer ej att erhålla någon information.

Likvid
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt 
anvisningar på utsänd avräkningsnota, med beräknad likviddag 
den 11 oktober 2013. Om full betalning inte erläggs i tid kan ak-
tierna komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle emissions-
kursen vid sådan överlåtelse vara lägre än emissionskursen 
enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av 
den som först erhöll tilldelning i Erbjudandet.

Erhållande av aktier
Mindmancer är anslutet till Euroclears kontobaserade värde-
papperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Sedan 
betalning för tilldelade aktier erlagts och registrerats utsänds 
en VP-avi som visar att de betalda aktierna finns tillgängliga på 
köparens VP-konto. Detta beräknas ske omkring den 21 oktober 
2013. De som på teckningssedeln angivit depå hos bank eller 
annan förvaltare får aktierna bokförda på denna depå och 
avisering sker i dessa fall enligt respektive förvaltares rutiner.
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Utdelning
De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt denna Informa-
tionsbroschyr medför rätt till del i Mindmancers vinst från och 
med verksamhetsåret 2013. Eventuell utdelning för verksam-
hetsåret 2013 fastställs vid årsstämman 2014.

Villkor för fullgörande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår 
som kan medföra att tidpunkten för att genomföra Erbjudandet 
bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel 
vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse såväl 
omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intres-
set för att deltaga i Erbjudandet av styrelsen för Mindmancer 
bedöms som otillräckligt. Erbjudandet kan sålunda helt eller 
delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall of-
fentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande. 
Mindmancer har ej möjlighet att återkalla Erbjudandet efter det 
att handeln med värdepapperen har inletts.

Kvittningsrätt
Betalning kan, utöver kontant betalning, ske genom kvitt-
ning av fordran. Remium har, per dagen för denna Informa-
tionsbroschyr, fordringar mot Mindmancer uppgående till 
nominellt cirka 500 000 SEK. Vidare har Brightvision AB, org 
nr 556600-8842, fordringar mot Mindmancer uppgående till 
180 000 SEK, Linen Ledarskap S.L. en fordran mot Mindmancer 
om 150 000 SEK och Sales Growth Management Sweden AB, 
org nr 556737-4920, en fordran mot Mindmancer om 250 000 
SEK. Styrelsen bedömer att det är till fördel för Bolaget att Re-
mium, Brigthvision AB, Linen Ledarskap S.L. och Sales Growth 
Management Sweden AB får teckna aktier i Erbjudandet genom 
kvittning av sina fordringar på Bolaget till ett maximalt belopp 
om 1,08 miljoner SEK. 

Erbjudandet i korthet
Aktie
• Mindmancer AB (publ)

Teckningskurs
• 11,00 kr per aktie

Anmälningsstorlek
• Poster om 100 aktier, lägst 10 poster (1 000 aktier, 

11 000 kr)

Teckningsperiod
• 23 september – 4 oktober 2013

Besked om tilldelning
• Omkring den 7 oktober 2013

Betalning
• Efter besked om tilldelning. Beräknad likviddag är 

den 11 oktober 2013

Ytterligare information
• www.mindmancer.se
• www.remium.com
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VD har ordet
Bevakningsbranschen har länge kämpat för att utveckla och 
förbättra sina arbetsmetoder och teknologier för att effekti-
visera sin verksamhet och nå högre lönsamhet. Ronderande 
väktare utomhus ger fortfarande bara några minuters aktiv 
bevakning per dygn på varje enskilt objekt, så sannolikheten att 
väktare är på plats när intrånget sker är väldigt begränsad. 

Tänk om väktaren dök upp varje gång tjuven var framme istäl-
let.

Tänk om väktaren var på rätt plats, vid rätt tid och med rätt 
information. Då skulle stölder, intrång och skadegörelse stop-
pas mer effektivt.

Det är vad Mindmancer erbjuder.

Med intelligent kamerabevakning och mjukvara i form av 
patenterade algoritmer levererar vi kamerabevakning dygnet 
runt oavsett väderförhållanden. När tjuven slår till, överförs en 
videosekvens till larmoperatörer på en certifierad larmcentral. 
Operatören vidtar därefter omedelbart en åtgärd i syfte att 

förhindra brottet. Våra kundundersökningar visar att kostna-
derna för stölder och vandalisering minskar med 80-90% vid 
övergång från ronderande väktare till Mindmancers system. 

År 2012 detekterade Mindmancers system hundratusentals 
tillbud, där obehöriga människor och fordon befann sig på 
bevakat område. Allt behandlades genom Mindmancers inter-
nationella larmcentralsnätverk. Med ett oberoende nätverk 
av larmcentraler i ett flertal länder erbjuder Mindmancer 
marknadens snabbaste responstid och utmärkt skalbarhet för 
framtiden.

Vi ser en framtid där ronderande väktare har ersatts med intel-
ligent kamerabevakning. Vi ser en värld, där miljoner händelser 
omedelbart upptäcks av våra lösningar. Vi ser ett globalt nät-
verk av larmcentraler som utvärderar larm och vidtar åtgärder 
i realtid. Vi ser en effektivisering av bevakningsbranschen där 
rätt resurser är på rätt plats i rätt tid. 

Vi är redo att förändra bevakningsbranschen i grunden – följ 
med oss på resan!

Göteborg den 9 september 2013

Johnny Berlic

Verkställande direktör och grundare
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Verksamhet
Mindmancer har ett proaktivt förhållningssätt till säkerhet. 
Genom användning av kameror kan Bolaget förebygga skade-
görelse, intrång, stöld och brand.

Mindmancer är marknadsledande på skolbevakning i Sve-
rige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till 
bygg- och industriföretag. Bolaget har system i drift i Sverige, 
Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga 
Europa och USA. 

Bolaget har vidareutvecklat traditionell kameraövervakning 
till intelligent kamerabevakning som automatiskt larmar vid 
otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egen-
utvecklade videoanalysalgoritmer och självlärande system med 
artificiell intelligens baserad på forskning på Chalmers Tekniska 
Högskola i Göteborg. Varje videolarm skickas till en certifierad, 
oberoende, larmcentral i Mindmancers internationella larm-
centralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en 
tydligt definierad larminstruktion.

Idag erbjuder Mindmancer intelligent kamerabevakning som en 
abonnemangsbaserad tjänst, SaaS. Kunden får aktiv bevak-
ning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar. 
Dessutom slipper kunden onödiga kostnader för väktarut-
ryckningar; Mindmancer garanterar, som enda leverantör på 
marknaden, att väktare endast skickas till platsen vid verifie-
rade intrång. 

För Mindmancer har valet av affärsmodell varit mycket fördel-
aktig. Kunder uppskattar både lösningen och abonnemangs-
modellen, och med den mycket låga kundavgången per år på 
två procent, har kunderna en statistisk abonnemangsperiod på 
cirka 14 år*.

Mindmancers säkerhetslösning stödjer distribuerade instal-
lationer runt om i världen, kan bearbeta video eller data lokalt 
eller centralt och tillhandahåller en centraliserad lösning för 
administration, uppbyggnad och bevakning av alla installatio-
ner. 

Genom kontinuerligt fokus på utveckling med löpande feedback 
från kunder har bevakningspaket för olika typer av behov tagits 
fram. Genom partnerföretag erbjuds heltäckande säkerhets-
lösningar där allt från kameror och installation till service och 
larmcentralstjänster ingår. Mindmancers mjukvara har lagt 
grunden för en säkerhetslösning inom tre produktområden: 
Skolbevakaren, Områdesbevakaren och Byggbevakaren.

Utöver den världsledande tekniken har Mindmancer ett 
utpräglat kundfokus från första behovsanalys till projektering, 
installation och tjänstens löptid.

”För Mindmancer har valet av affärsmodell varit mycket 
fördelaktig. Kunder uppskattar både lösningen och abon-
nemangsmodellen, och med den mycket låga  
kundavgången per år på 2%, har kunderna en statistisk  
abonnemangsperiod på cirka 14 år*.”

”92 procent av Mindmancers 
kunder är mycket nöjda 
med Bolagets tjänster, 
enligt kundundersökningar 
utförda efter tre månaders 
användning.”

*Bolagets historiska kundavgångar om 2 procent per år ger Bolagets beräkning en indikation om en genomsnittlig abonnemangstid per kund om drygt 14 år.  
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Vision
Göra intelligent kamerabevakning till det  
självklara valet för utomhusbevakning

Mål
Vara marknadsledare i Europa inom  
intelligent kamerabevakning inom fem år

Affärsidé
Erbjuda bättre skydd till lägre kostnad 
genom intelligent kamerabevakning

Intelligent kamerabevakning
Intelligent kamerabevakning innebär:

• Komplett bevakningssystem från upptäckt till åtgärd

• Intelligent videoanalys som filtrerar fram risksituationer i realtid

• Att risksituationer skickas som videolarm till larmcentral

• Larmcentral vidtar rätt fördefinierad åtgärd

Historik
Mindmancers originalprodukt var en autonom bevaknings-
robot, byggd för att patrullera bevakningsområdet dag 
som natt. Tidigt insåg man dock att ett fåtal fast monterade 
bevakningskameror kontinuerligt kunde täcka hela området 
som roboten patrullerade, dessutom till en lägre kostnad 
och med bättre slutresultat. Videoanalysen anpassades för 
fast montering och förfinades ytterligare, den servicebase-
rade affärsmodellen togs fram och Mindmancer introduce-
rade Bevakarprodukterna på Skyddsmässan 2008.

Produktutbudet med Byggbevakaren, Områdesbevakaren 
och Skolbevakaren mottogs väl och Bolaget fick omgående 
ett antal referenskunder inom olika marknadssegment. 

Under 2009 installerades Mindmancers Skolbevakaren i ett 
femtiotal skolor, mycket tack vare de patenterade, integritets-
skyddande anonymiseringsalgoritmerna systemet använder. 
Under de följande åren intensifierades försäljningen som ett 
svar på den stadigt växande efterfrågan och ett omfattande 
nätverk av partners etablerades.

Idag är Mindmancer den ledande leverantören av intelligent 
kamerabevakning på den svenska och nordiska marknaden. 
Affärsmodellen är beprövad, både i och utanför Sverige, och 
levereras som Byggbevakaren, Skolbevakaren och Områdesbe-
vakaren, alla starka varumärken i sina respektive segment. Det 
senaste året har Bolaget befäst sin position på sin hemma-
marknad och är nu redo att ta nästa steg.

Organisation
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Marknaden

Säkerhetsmarknaden i Sverige, som idag huvudsakligen utgörs 
av ronderande väktare, värderas av Bolaget till 5-6 miljarder 
SEK och är den marknad som Mindmancer är etablerad på. 
Idag utgör intelligent kamerabevakning endast 1-2 procent av 
detta segment. Andelen intelligent kamerabevakning ökar dock 
för varje år och Mindmancer beräknar att intelligent kamera-
bevakning år 2015 kommer att utgöra 10 procent av den totala 
säkerhetsmarknaden. Motsvarande siffra för 2020 bedömer 
Bolaget kommer att överstiga  50 procent. 

Kameraövervakning, som varit en förutsättning för uppkom-
sten av intelligent kamerabevakning, är en marknad på kraftig 
frammarsch i såväl Sverige som i övriga världen. Ronderande 
väktare och enkla rörelsedetektorer ersätts gradvis med intel-
ligent kamerabevakning. Tillsammans utgör dessa två faktorer 
mycket starka drivkrafter för Mindmancers tillväxt. Bolaget är 
pionjär inom intelligent bevakning och har därför lång erfaren-
het och idag en framskjuten position på denna tillväxtmarknad.

I Sverige, ett föregångsland för teknikutvecklingen inom säker-
hetsbranschen, börjar intelligent kamerabevakning bli allt mer 
vanlig men samma trend ses även globalt, om än med ett par 
års förskjutning. Den globala kameraövervakningsmarknaden 
uppskattas idag till 90 miljarder SEK, och till 170 miljarder SEK 
år 2016.

CCTV – Traditionell kameraövervakning
CCTV är det som de flesta förknippar med kameraövervakning. 
Idag övervakar miljoner CCTV-kameror världens befolkning och 
antalet kameror fortsätter att öka.

Ett problem med CCTV är att man inte förebygger eller förhin-
drar brott. Brotten spelas endast in, vilket sällan leder till att 
förövarna grips eller åtalas. Då står man där med skadegörelse 
som redan skett, och ingen lösning på problemet. 

Ett annat problem med traditionell CCTV-övervakning är 
integritetsintrång, som idag orsakar stor debatt i många länder, 
framförallt när det används på allmän plats.  I många länder 
har den pågående debatten resulterat i lagstiftning, som kräver 
en omfattande administration för att få tillstånd att installera 
bevakningskameror på allmänna platser. 

Mindmancer ser dock stor potential i den stora mängden 
befintliga övervakningskameror. Med hjälp av Bolagets teknik 
kan varje befintlig CCTV-kamera göras till en intelligent kamera 
som reagerar vid obehöriga intrång. Rent praktiskt kan kunden 
enkelt och snabbt lägga till videoanalys och uppkoppling till 
Mindmancers certifierade larmcentralsnätverk till ett befintligt 
installerat system. På detta sätt kan Mindmancer erbjuda myck-
et effektiva ”migrationslösningar” från traditionella kameraö-
vervakningslösningar, till modern och mer effektiv intelligent 
kamerabevakning, utan att behöva installera nya kameror. 

Intelligent kamerabevakning
Kontinuerlig, intelligent kamerabevakning vinner snabbt ter-
räng som en effektiv bevakningslösning, utan de problem eller 
kostnader traditionella lösningar ger. Mindmancers intelligenta 
kamerabevakningslösning ger, till skillnad från traditionella 
metoder, aktiv bevakning dygnet runt med omedelbar åtgärd 
vid intrång.

IMS forskningsinstitut förutspår att marknaden för kamera-
bevakning i världen kommer att växa från cirka 55 miljarder 
SEK 2009 till cirka 97 miljarder SEK 2014, vilket motsvarar en 
genomsnittlig årlig tillväxt om 12 procent. I en rapport från 
2012 bekräftar IMS forskningsinstitut trenden i övergången från 
CCTV till nätverksbaserad videobevakning. Analysen visar på 
att försäljningen av nätverksbaserad kamerabevakning går om 
försäljningen av CCTV år 2013. Dessutom förutspår IMS att nät-

”Den globala kamera-
övervakningsmarknaden 
uppskattas till 170 miljarder 
SEK år 2016”

Prognos för kameraövervakningsmarknaden (källa Markets 
and Markets ”Video Surveillance Market – Global Forecast & 
Analysis (2011-2016)”).



verksbaserade bevakningskameror ökar sin marknadsandel av 
den globala försäljningen av säkerhetskameror från 40 procent 
2011 till 60 procent 2016, en indikation på en stark tillväxtpo-
tential för Mindmancers marknad (källa: IMS Research, ”World 
Market for CCTV and Video Surveillance -2012 edition”). 

Beträffande det nätverksbaserade kameraövervaknings-
segmentet, uppskattade IMS att världsmarknaden för år 2011 
översteg 3,3 miljarder SEK, vilket är en ökning med 25 procent 
från 2010. IMS fastslog även att tillväxten inom det nätverks-
baserade kameraövervakningssegmentet är en följd av ökande 
efterfrågan från konsumenter, små till medelstora företag och 
statliga slutanvändare. Ett ökande antal aktörer på marknaden 
har påskyndat tillväxten av serviceutvecklingen och skapat en 
konkurrenskraftig omgivning. Sammantaget tyder detta på att 
det nätverksbaserade kameraövervakningssegmentet kommer 
att växa betydligt snabbare från 2012 och framåt.

Preliminära siffror från 2012 års utgåva av institutets kameraö-
vervakningsrapport pekar på att det nätverksbaserade kame-
raövervakningsmarknaden har ännu större tillväxtmöjligheter 
än vad som från början förutsågs. Om det nätverksbaserade 

kameraövervakningsleverantörer är framgångsrika med att 
etablera teknologin förutser IMS Research att världsmark-
naden överstiger 6,7 miljarder SEK år 2014 (Källa: IMS 

Research, ”Video Surveillance as a Service, VSaaS, 
Market Set to Double over Next Three Years; 

http://imsresearch.com). 

Uppskattad marknadsandel för segmentet intelligent kame-
rabevakning av totala bevakningsmarknaden i Sverige. Källa: 
Mindmancer, efter egna beräkningar baserat på omsättningen 
för de ledande aktörerna inom intelligent videobevakning på 
den svenska marknaden de senaste åren jämfört med omsätt-
ningen för de största traditionella aktörerna.
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Hård och mjuk bevakning
Mindmancer har delat upp intelligent kamerabevakning i två 
olika kategorier, hård och mjuk bevakning, för att betona bety-
delsen av att olika typer av områden kräver olika bevaknings-
metoder.

Hård bevakning fokuserar på att omedelbart reagera på 
otillåten aktivitet och vidta åtgärder, medan mjuk bevakning 
fokuserar på att upptäcka riskbeteenden och avvärja hotbilder 
redan innan de leder till brott.

Mjuk bevakning applicerar Mindmancer på Skolbevakaren och 
hård bevakning appliceras på Bygg- och Områdesbevakaren.  

Hård bevakning
Hård bevakning fokuserar på att omedelbart reagera vid otill-
låten aktivitet och direkt skrämma bort tjuven eller se till att 
tjuven tas fast när denne tar sig in på ett skyddat område. 

Högtalare och sirener uppmärksammar inkräktarna på att de 
har upptäckts, vilket skrämmer bort dem i 90% av fallen. Stan-
nar personerna på området följs detta av väktare som avvisar 
eller griper dem. Resultatet är att tjuven snabbt ger sig iväg 
och sedan undviker platsen till följd av risken att bli ertappad.

Hörnstenarna för Hård bevakning är:

• Bevakning 24/7/365 (dygnet runt, året runt) som avslöjar 
inkräktare omedelbart.

• Omedelbara åtgärder – högtalare, sirener eller ljus skräm-
mer inkräktaren, vakter fångar tjuven.

• Stoppar brottet före eller medan det begås.

Hård bevakning - Mindmancers system reagerar direkt vid otillåten aktivitet
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Mjuk bevakning
Mjuk bevakning fokuserar på mänsklig interaktion och att 
avvärja risksituationer redan innan de leder till brottsliga hand-
lingar. Applicerad på skolgårdar och allmäna platser bygger 
mjuk bevakning relationer och undviker onödig vandalisering 
och skadegörelse.

Mjuk bevakning används i Skolbevakaren för att vid misstänkt 
beteende kalla en fältassistent eller väktare till området, med 
målsättning att avväpna situationen. Även om ungdomarna 
avlägsnar sig från platsen när väktaren anländer för att däref-
ter genast återvända när skolgården är tom igen säkerställer 
den intelligenta bevakningen att väktaren återkommer vid nya 
risksituationer. Efter några veckor leder detta till ett ändrat be-
teende i och runt skolan, en effekt som håller i sig långsiktigt.

Slutresultatet är en säkrare, tryggare och lugnare arbetsmiljö 
för lärare och elever. Dessutom slipper man höga kostnader för 
vandalisering och skadegörelse.

I många fall, till exempel vid skolbevakning, kan åtgärder med 
hårda metoder som till exempel sirener och högtalare få mot-
satt effekt och provocera fram beteenden som leder till vandali-
sering och förstörelse. Kamrattryck i kombination med alkohol 
och droger kan leda till situationer där risk för vandalisering på 
skolor efter lektionstid drastiskt ökar. 

Hörnstenarna för Mjuk bevakning är:

• Reagera på risksituationer

• Agera innan brott begås

• Skapa dialog på plats

• Undvika vandalisering och skadegörelse

• Trygga arbetsmiljön

Integritetsskydd med Mindmancers teknik
På oavgränsade områden erbjuder också Mindmancer möj-
ligheten att bevaka skolor och andra känsliga områden helt 
utan integritetsintrång. Tack vare patenterade algoritmer kan 
identiteten hos den bevakade personen skyddas. När intrånget 
sker skickas en anonymiserad videosekvens till larmcentralen 
som ger all information som behövs för att vidta rätt åtgärd, 
helt utan att personens identitet avslöjas. Utöver den specifika 
videosekvens som skickas till larmcentralen, sparas inte något 
material. 

Bevakningslösningen bygger på ett flertal olika tekniker och 
strategier som samverkar för att säkerställa att personer i 
kamerabilden, oavsett avstånd, inte går att identifiera. Mind-
mancer har i dagsläget hundratals aktiva kameror som skyddar 
oavgränsade områden, helt utan integritetsintrång.

Konkurrens till  
intelligent kamerabevakning
Mindmancers konkurrenter finns bland allmänna säkerhetsfö-
retag som framförallt levererar ronderingstjänster, men som 
även sätter samman olika former av mer teknikbaserade över-
vakningslösningar. Utöver det finns företag som tillhandahåller 
videoutrustning och mjukvara för videoanalys. I allmänhet 
fokuserar de nischade aktörerna på specifika segment, såsom 
videoanalys och larmmottagning m.m. Få konkurrenter levere-
rar kompletta lösningar, som täcker helheten.

Direkta konkurrenter till Mindmancers lösning
Bolaget bedömer att de idag inte har några direkta konkurren-
ter inom intelligent kamerabevakning med liknande specialist-
kompetens. I Sverige finns ett antal mindre, lokala aktörer som 
tillhandahåller produkter liknande Mindmancers. Det gemen-
samma för dessa är att de använder mjukvara med mindre 
sofistikerade bevakningsalgoritmer, vilket för kunden innebär 
att riskerna och kostnaderna ökar på grund av stora mängder 
falsklarm per kamera. Eftersom larm genereras i höga voly-
mer även på icke-mänsklig aktivitet, såsom snöflingor, regn, 
presenningar som rör sig i vind och djur, blir ofta kvaliteten på 
tjänsten till kund lidande. Som följd ökar kostnaderna i form av 
onödiga utryck med väktare och ökad bearbetning av larm på 
larmcentralen.

Kamerabevakning ur juridisk synpunkt
Kamerabevakning måste balansera mellan två intressen: 
intresset av att förebygga brott och insamling av olika slags 
användbar analys samt intresset av att bevara den personliga 
integriteten. I de flesta demokratiska länder försöker aktuell 
lagstiftning balansera dessa intressen. Sveriges lagstiftning till-
hör de strängaste i världen vad gäller att värna den personliga 
integriteten. Mindmancers teknologi är därför väl rustad att 
motsvara lagstiftningskrav på vilken ny marknad som helst.

I Sverige regleras kamerabevakning av kameraövervakningsla-
gen (2013:460). Kameraövervakningslagen reglerar både 
kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde, till 
exempel gator, torg och skolgårdar, och platser dit allmänhe-
ten inte har tillträde. Kamerabevakning av de förstnämnda 
platserna kräver som huvudregel tillstånd från Länsstyrelsen. 
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Mindmancers anonymiseringsteknologi medför dock att bevak-
ningen sker på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan 
identifieras, vilket inneburit att tillstånd inte krävts för Mind-
mancers lösningar. I samtliga fall där Länsstyrelsen inspekterat 
kameraanläggningar med Mindmancers anonymiseringsteknik 

har de kommit fram till att systemet, till skillnad från traditio-
nella kamerasystem, inte är tillståndspliktigt. Kamerabevak-
ning av platser dit allmänheten inte har tillträde kräver som 
huvudregel samtycke från den som skall övervakas.

Mjuk bevakning - Mindmancers system reagerar på risksituationer och agerar innan brott begås
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Produktpaket
För att förenkla försäljning och kundkommunikation har 
Mindmancer paketerat sina tjänster i tre produktpaket som är 
anpassade efter respektive marknadssegment. Gemensamt för 
dessa tre segment är att produkterna fungerar oavsett väderlek 
och att de inte genererar falsklarm. Lösningarna larmar endast 
för mänsklig aktivitet och fordon under larmad tid.

Skolbevakaren
Skolbevakaren är i första hand ämnad för ägare av kommunal 
mark och skolor, vilka har ett behov att förhindra olika former 
av vandalism. Eftersom skolor är allmän mark och integriteten 
för elever och andra som vistas på området under larmad 
tid måste skyddas behövs bevakningslösningar som skyddar 
integriteten.

Vandalisering i skolor är ett ökande problem, i Sverige, och 
stora delar av världen. Krossat glas, graffiti och anlagda brän-
der är vanligt förekommande och medför stora kostnader för 
samhället. Enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap) uppgår kostnaden för eldsvådor till 300 miljoner SEK 
årligen i svenska skolor. Under 2010 gjordes 400 utryckningar 
orsakade av bränder i svenska skolor – hälften av dessa blev 
klassade som bränder anlagda med uppsåt. Trots problemets 
vidd finner man i nio fall av tio ingen förövare. 

För att motverka dessa brott använder man oftast ronderande 
väktare som säkerhetsåtgärd. En väktare patrullerar emellertid 
vanligtvis ett stort antal områden under ett pass och bevak-
ningen av ett givet område är för det mesta otillräcklig. Det är 
inte ovanligt att en rondering på en skola är fem minuter två 
gånger per natt vilket ger knappt tio minuters aktiv bevakning 
per dygn.

Mindmancers Skolbevakaren fokuserar på att förebygga brott 
genom att skapa dialog som bygger relationer, samtidigt som 
integriteten skyddas. Detta koncept, som Mindmancer kall-
lar för ”Mjuk bevakning”, appliceras i Skolbevakaren. Brott 
förebyggs proaktivt och undviks istället för att reaktivt agera 
när brottet redan skett. Bevakningen skyddar skolfastigheten 
utan att övervaka eleven, och skyddar aktivt integriteten med 
Mindmancers Anonymisering. Anonymisering är en unik, paten-
terad, lösning som på ett säkert sätt skyddar integriteten och 
identiteten hos människor i videoströmmar. 

”Jag tittade på de system som fanns. Vad gäller skolbevakning 
är detta den bästa och mest kompletta lösningen som finns”

Peter Granfeldt, Intendent, Lövgärdesskolan

”Länsstyrelserna har ofta 
en restriktiv inställning 
till inspelning. Teknik där 
skolor kan få ner skade-
görelsen utan att behöva 
tillstånd för kameraöver-
vakning väcker intresse”

Mikael Johansson,  
kommunikationschef på  
Säkerhetsbranschen

Fördelning av brottorsaker för rapporterade brott i Sverige 2011 
(Källa: BRÅ)

Stölder och inbrott (39%)

Våldsbrott (18%)

Vandalisering (12%)

Ekonomisk brottslighet (8%)

Droginnehav (6%)

Trafikförseelser (5%)

Övriga orsaker (12%)
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Mindmancer har i dagsläget hundratals aktiva kameror som 
skyddar skolfastigheter från vandalism, och kundundersök-
ningar visar att kostnaderna för stölder och vandalisering 
minskar med 80-90% vid övergång från ronderande väktare till 
Mindmancers system.

Mindmancer uppskattar att Bolaget för närvarande levererar 
säkerhetslösningar till 50 procent av de svenska skolor som 
använder någon form av kamerabevakning utomhus, vilket 
grovt uppskattat motsvarar cirka 3-4 procent av hela markna-
den. Den beräknade totala marknaden omfattar cirka 7 000 
svenska skolor. En uppskattad genomsnittlig månadspremie på 
3 000–5 000 SEK per skola motsvarar en total marknadspo-
tential för intelligent säkerhetslösningar till svenska skolor om 
250-420 miljoner SEK per år.

Byggbevakaren
Detta produktpaket riktar sig till olika byggrelaterade projekt, 
huvudsakligen till konstruktionsplatser med ett byggnadsvärde 
över 30 miljoner SEK. För denna typ av projekt är förseningar 
och avbrott på grund av stöld, vandalisering eller intrång 
mycket kostsamma och en effektiv bevakningslösning innebär 
väsentliga besparingar som direkt avspeglar sig i projektens 
lönsamhet. 

Årligen rapporteras mer än 7 000 stölder och intrång på bygg-
arbetsplatser. Den sammanlagda kostnaden för dessa uppgår 
till cirka 1,4 miljarder SEK (källa Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ). Eftersom inte alla brott polisanmäls, är det verkliga an-
talet sannolikt avsevärt större. Stölder och intrång ökar tyvärr 
för varje år och är de vanligast förekommande brotten som 
rapporteras i Sverige – nästan 40 % av alla brott kan hänföras 
till denna kategori.

I Sverige applicerar flera av de stora byggbolagen en scha-
blonbedömning att det brottsliga svinnet på byggarbetsplatser 
kostar en procent av hela entreprenadstorleken.

Mindmancer Byggbevakaren fokuserar på ett heltäckande 
skydd med omedelbar åtgärd. Videoanalysen, som bygger på 
artificiell intelligens, är självlärande, vilket gör att ett analysen 
inte behöver specialkonfigureras för varje ny plats, utöver 
exempelvis konfiguration av larmade områden, utan kan 
direkt tas i bruk på ett nytt objekt. På byggarbetsplatser, där 
byggtiden ofta är kort och området dessutom förändras mycket 
under byggets gång, är detta av extra stor vikt och något som 
särskiljer Bolagets erbjudande från konkurrerande lösningar.

Kundundersökningar visar att kostnaderna för stölder och van-
dalisering minskar med 80-90% vid övergång från ronderande 
väktare och stängsel till Mindmancers system. Med kostnader 
för stölder på över 1,4 miljarder SEK per år som nämnts tidi-
gare i dokumentet bedömer Bolaget att marknadspotentialen 
uppgår till 100-140 miljoner SEK per år.

Egna analyser från Sveriges byggbolag visar också på stora vin-
ster med Mindmancers Byggbevakaren. Exempelvis visar PEAB 
Sveriges egen analys att Mindmancers intelligenta kamerabe-
vakning besparat dem över 13 miljoner SEK på bara tre bygg-
projekt tack vare den uppnådda reduktionen av brottsligt svinn 
på 80 % på dessa byggen. I detta exempel fick alltså dessa tre 
byggen 13 miljoner SEK mer i vinst (”PEAB vinner på intelligent 
kamerabevakning”, AR Media, securityworldhotel.com). 

”Vi analyserade allt från hundar till ronderande väktare och insåg 
att den effektivaste och bästa lösningen för oss är Byggbevakaren.”

Caroline Whitworth, Logistikansvarig, Änglagården SEFA

Brandsläckningsutryckningar vid Svenska skolor 
fördelade på brandorsak 2001-2010 (Källa 

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ)

Mordbrand (50%)

Okänd orsak (17%)

Barns lek (7%)

Tekniskt fel (7%)

Fyrverkeripjäser (3%)

Övriga orsaker (18%)
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Områdesbevakaren
Denna produktkategori riktar sig till industrier och verksamhe-
ter med behov av effektiv och brottsförebyggande bevakning. 
Idag använder kunder inom dessa områden primärt säkerhets-
service i form av ronderande väktare och stängsel. 

Eftersom Områdesbevakaren täcker vitt skilda bevakningsbe-
hov krävs stor flexibilitet och möjlighet till individuell anpass-
ning. Mindmancers system stödjer bland annat olika typer av 
bevakat område med olika scheman, åtgärder och bevaknings-
klassning för att skapa ett komplett skydd anpassat för varje 

installation. Gemensamt för alla installationer av Områdesbe-
vakaren är att de ger skydd dygnet runt och omedelbar åtgärd 
vid intrång.

Mindmancer uppskattar storleken på den svenska marknaden 
för denna typ av bevakningsservice till cirka 3 miljarder SEK 
årligen. Med tanke på att produkten kan anpassas till ett flertal 
olika användningsområden och miljöer är potentialen mycket 
stor och i framtiden finns sålunda möjlighet att nå ut till helt 
nya kundkategorier.

”Det känns bra att kunna förstärka skyddet genom att gå 
från ronderande väktare till intelligent kamerabevakning 
och samtidigt få ner driftskostnaden med 70 procent!”

Jopas Wulff, Chef Trafikledning, Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbron använder Mindmancer Områdesbevaken
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Affärsmodell
Grunden i Mindmancers erbjudande är den unika, egenutveck-
lade videoanalysmjukvaran. Med utgångspunkt från den har 
Bolaget valt att paketera mjukvaran med kringtjänster för att 
skapa en heltäckande bevakningstjänst. Mindmancer tar så-
lunda ett helhetsansvar med ett komplett lösningserbjudande, 
”Security as a Service” (SaaS).

Mindmancer fokuserar på sina kärnområden, det vill säga 
mjukvara, videoanalys och teknik. Kringtjänster som monte-
ring, larmcentralstjänster och väktartjänster köps in från certi-
fierade leverantörer och kunden tecknar ett abonnemangsavtal 
för bevakningsservice med Mindmancer. Avtalet är uppdelat på 
en licens och en löpande avgift för hyra, service och underhåll.

Mindmancer köper kameror och datorutrustning från tred-
jepartstillverkare och erbjuder hårdvara som en del av 
helhetslösningen. Installatörerna betalas av Mindmancer 
efter fullgjord installation. Eftersom bevakningslösningen är 
oberoende av valet av kameratillverkare utesluter Bolaget inte 

någon av de större leverantörerna av IP-kameror och analoga 
kameror, utan väljer de mest lämpade och prisvärda. Det är ett 
viktigt kundvärde eftersom det garanterar oberoende val av 
kameror vid nyinstallation samt möjligheten att återanvända 
äldre kamerasystem.

Mjukvara
Kärnan i Mindmancers bevakningslösningar är den egenutveck-
lade och patenterade mjukvaran med videoanalysalgoritmer 
med artificiell intelligens som kontinuerligt bevakar kundernas 
områden. Kameraplattformen sköter allt från kamerahantering, 
videoanalys och videosökning till larmhantering och driftöver-
vakning. 

Eftersom Bolaget har kontroll på hela kedjan kan systemet au-
tomatiskt anpassas efter rådande förhållande på det bevakade 
området och larmoperatörens bedömning av larmen. Detta 
ökar väsentligt kvalitén på larmen och Bolaget garanterar till 

Kund

Mindmancer VäktareCertifierad
Larmcentral

Pengaflöde

Tjänster

Mindmancers affärsmodell för intelligent bevakning (direktförsäljning)
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exempel att systemen ej stängs av vid besvärligt väder, något 
som andra, enklare, system ofta tvingas till på grund av stora 
mängder fellarm. 

Mindmancers larmmottagningsplattform används av Bolagets 
partners och är integrerad med Mindmancers mjukvara för 
videoanalys och hantering. En egenutvecklad plattform för 
mottagning av larm garanterar optimal funktion tillsammans 
med det övriga systemet samt minimerar svarstiden då larm-
hanteringsprocessen är automatiserad. Plattformen är också 
integrerad mot tredjepartsmjukvara.

Larmcentral
För kontinuerlig bevakning och utvärdering av överförda 
videosignaler har Mindmancer tecknat avtal med oberoende, 
certifierade larmcentraler i Sverige, Norge, Polen och Finland. 
Dessa larmcentraler betalas av Mindmancer för tid som aktivt 
används för utvärdering av larm. Genom användning av Mind-
mancers larmmottagningsplattform utvärderar larmcentralens 
operatörer de larm som genereras av kamerabevakningssys-
temen. Misstänkta händelser leder till åtgärd i enlighet med 
kundens önskemål, varefter en händelserapport genereras och 
skickas till kunden.

Väktartjänster
För åtgärder på plats behövs auktoriserade väktare. Mindman-
cer är oberoende och kunder kan därmed fritt välja väktarbo-
lag, helt oberoende av kamerabevakningslösningen.  

När den ronderande väktaren patrullerat klart står tjuven beredd. Mindmancers system vakar dygnet runt, året om 
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Unika fördelar
Mindmancer arbetar alltid med kunden i centrum, de säger att det framförallt är kombinationen av tre fördelar som gör Bolaget 
unikt.

Mindmancer är specialister
Mindmancer är specialister på utom-
husbevakning. Bolagets säkerhetslös-
ning är utrustad för att fungera i alla 
väder och stängs aldrig av. Med stor 
erfarenhet och specialistkompetens ser 
Mindmancer till att alltid leverera en 
säkerhetslösning som är optimerad för 
att tillfredsställa kundens behov.   

Mindmancer bryr sig mer
Mindmancer bryr sig mer om dig som 
kund. Bolaget fokuserar alltid på en 
god kundrelation och utmärkt support, 
från första kundbesöket till mångårigt 
bevakningssamarbete. Resultatet är 
att Mindmancers kunder stannar med 
Bolaget år efter år.

Oberoende val 
Mindmancer ger dig ett oberoende 
val av larmcentral, väktarbolag och 
kameramärken. Snabba larmcentraler 
i Bolagets stora larmcentralsnätverk 
prioriteras, vilket ger marknadens lägsta 
responstid. 

Med traditionell CCTV-övervakning kan du se vad som blev stulet morgonen efter. Med Mindmancers system är inkräktaren redan fast! 
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Expansions- och försäljningsstrategi
Mindmancer marknadsför sin helhetslösning avseende intel-
ligent kamerabevakning dels genom egen direktförsäljning av 
paketlösningar genom partners som återförsäljer Mindmancers 
tjänster i kombination med egna tjänster.

Intäkter från direktförsäljning utgör huvuddelen av Mindman-
cers nuvarande affärsverksamhet. Den internationella expan-
sionen förväntas ske genom en ökad andel partnerförsäljning. 

Mindmancers infrastruktur och internationella larmcentrals-
nätverk understödjer både direktförsäljning och försäljning via 
partners. Den grundläggande infrastrukturen är modulär och 
skalbar, vilket gör den väl lämpad för internationell expansion. 

Mindmancer har sedan 2007 partnerförsäljning i Sverige och 
har utvecklat ett partnerprogram som främst är riktat till 
bolag inom väktar-, installations- och larmcentralsbranschen.  
Under 2010 började Mindmancer etablera sina tjänster utanför 
Sveriges gränser och Bolaget har idag etablerade partners i 
Norge, Finland och Polen. Under första halvan av 2013 stod 
internationella och svenska partners för drygt 20 procent av 
nyförsäljningen.

Mindmancers expansionsplan
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Tillväxtstrategi
Bolaget har för avsikt att satsa på sälj – och marknadsaktivite-
ter i Sverige samt en internationell expansion - i syfte att dra 
nytta av den snabba marknadstillväxten. Nästa steg i interna-
tionaliseringen är primärt riktad mot Norden och Västeuropa, 
primärt närliggande och stora marknader. 

Sverige och Norden har länge legat i teknikens framkant i sä-
kerhetsbranschen och samma trend kan nu ses i övriga Europa 
och världen. Analog videoövervakning byts mot digital och 
tiden är mogen för att introducera Mindmancers lösning med 
intelligent kamerabevakning för övriga världen.

Effekten av att ersätta ronderande väktare med någon minuts 
bevakning per objekt till att använda intelligent kamerabevak-
ning dygnet runt är stor världen över. Kostnadsbesparingarna 
varierar dock starkt kopplat till kostnadsnivån i den specifika 

marknaden. Traditionella bevakningslösningar, såsom patrul-
lerande väktare, blir med höga lönekostnader mycket dyra i 
förhållande till intelligent kamerabevakning.

Mindmancers partnerstrategi
Mindmancer ser att internationell tillväxt med partnerföretag 
har en rad fördelar. Viktigast är att Bolaget bedömer att det på 
ett snabbare sätt kan expandera internationellt med en aktiv 
partnerstrategi – än om Bolaget skulle basera internationalise-
ringen mer på egenförsäljning. En annan fördel är att man på 
ett effektivt sätt kan dra nytta av redan etablerade kundrelatio-
ner som partnerföretagen har lokalt. Bolaget bedömer också 
att risken minskar då Bolaget inte på samma sätt behöver 
investera i lokal organisation vid internationell expansion.

Arbetskostnader i Euro per timme 2012 (källa: Eurostat ICS)
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Tekniken
Kärnan i Mindmancers teknologi är förmågan att effektivt 
bevaka och analysera händelser på stora områden med färre 
kameror och mindre personal involverad än konkurrerande 
lösningar. Färre patrullerande vakter och färre operatörer på 
bevakningscentraler gör det möjligt för Bolaget att tillhanda-
hålla bättre service till en lägre kostnad än vad konkurrenterna 
erbjuder.  

Effektiviteten i teknologin innebär att Mindmancer är trygg i att 
lämna en falsklarmsgaranti till slutkunden. Ansvar för detektion 
tas i alla väder året runt vilket särskiljer Bolagets erbjudanden 
från konkurrenternas då kunden kan vara trygg i att larmen 
alltid fungerar.

Med sina rötter i Chalmers Tekniska Högskola har Mindmancer 
en bakgrund av framgångsrik forskning och utveckling. Bolaget 
investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att 
säkerställa sin ledande position inom områdena videoanalys, 

larmdistribution och larmutvärdering. Baserat på denna forsk-
ning, och Bolagets patentstrategi, patentsöker Mindmancer 
löpande strategiskt viktiga lösningar. Idag har Mindmancer 
två godkända patent och ett flertal patentansökningar under 
behandling.

Mindmancer har en skalbar molnbaserad infrastruktur som möjliggör allt från internationell larmdistribution med marknadsledande 
responstider till centraliserad administration och utskick av händelserapporter och statistik.

”Mindmancer har idag 
två godkända patent 
och ett flertal patent-
ansökningar under 
behandling”
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Videolarm distribueras i realtid då ett intrång upptäckts via 
Mindmancers larmdistributionsnätverk till en av de certifierade 
larmcentraler Bolaget tecknat samarbetsavtal med. Genom att 
Mindmancer har ett stort oberoende nätverk av certifierade 
larmcentraler behandlas larm snabbare relativt konkurrerande 
lösningar som baseras på larmcentraler drivna i egen regi med 
färre operatörer.

Systemarkitektur
Mindmancer i flera år fokuserat på att skapa en skalbar, säker, 
arkitektur som stödjer en mångdubbling av antalet installatio-
ner. Kärnan är en molnbaserad infrastruktur som bygger på 
Windows Azure, Microsofts distribuerade molnlösning.

Valet att satsa på en molnbaserad infrastruktur baserades på 
tre viktiga aspekter

• Högt ställda krav på skalbarhet, tillgänglighet, responstid 
och kostnadseffektivitet

• Högt ställda krav på fysisk säkerhet, datasäkerhet och kryp-
tering i kommunikationslösningar

• Mindmancer ville fokusera på sin kärnkompetens och inte 
lägga onödig tid och energi på systemdrift

Sammantaget gjorde dessa tre aspekter att valet naturligt föll 
på en molnbaserad lösning, och bland dessa valdes Windows 
Azure ut som den bästa lösningen för Bolaget.

All information i Mindmancers system hanteras idag i den 
molnbaserade mjukvaruplattformen. Händelser registreras, 
åtgärder initieras av certifierade lamcentraler och rapporter 
levereras till kunder, parallellt med att konfiguration av nya och 
befintliga system kan ske.

Mindmancers tekniska styrkor
• Mindmancers videoanalys kan bevaka 

större områden – färre kameror behövs

• Inga falsklarm tack vare Mindmancers 

avancerade bevakningssystem

• Stort, oberoende larmcentralsnätverk 

säkerställer snabb respons

• Mindmancer löser hela flödet, från 

projektering, hårdvara och installation 

till video analys, larmhantering och rap-

portering

”Vi såg tidigt potentialen med molnlösningar. Drift-
säkerheten, data säkerheten och den fysiska säkerheten i 
molnet ger oss idag trygghet, skalbarhet och de marknads-
ledande responstider vi har i vårt larmcentralsnätverk.”

Victor Hagelbäck 
Utvecklingschef Mindmancer AB
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Centraliserad administration – Portal
Mindmancers administrationsportal gör att Bolaget självt, 
såväl som partners, och slutkunder idag kan se status och 
göra konfigurationsändringar för alla sina system. Detta är en 
central del för framtida expansion och har också möjliggjort 
mobil funktionalitet.

Utöver ett smidigt sätt att driftsätta nya installationer, uppda-
tera befintliga och ändra scheman och instruktioner ser även 
Mindmancer och deras partners status för alla system i realtid. 
Mindmancer har ständig kontroll över systemen och övervakar 
om de tappar internetuppkoppling, strömbortfall, kamerabort-
fall och mycket mer. Driftövervakningen är en kritisk del för att 
kunderna ska få ett pålitligt och säkert bevakningssystem.

DARC – Global larmdistribution och utvärdering
Mindmancer utökar löpande sitt larmcentralsnätverk för att öka 
kapaciteten och minska svarstiderna ytterligare. Ett led i detta 
är att utöka den inbyggda intelligensen i larmdistributionen 
för att se till att den optimala och bäst lämpade larmcentralen 
utvärderar varje larm. Kriterier kan exempelvis vara svarstid, 
språk, kundönskemål eller prisläge. 

Ett intelligent, molnbaserat, larmdistributionsnätverk (DARC, 
Distributed Alarm Receiving Central) förväntas ge ytterligare 
konkurrensfördelar för Mindmancer och därmed möjliggöra 
en ökad expansionstakt utan att göra avkall på vare sig kvalitet 
eller svarstider.

Framtida applikationer av  
Mindmancers teknologier
Mindmancers nuvarande produkter vilar på Bolagets egna 
videoanalysalgoritmer som har en väldokumenterad meritlista. 
Algoritmerna har förfinats under många år och är idag mycket 
robusta och fungerar i alla väder. Den unika videoanalysen är 
anledningen till att Bolaget idag kan erbjuda falsklarmsgaranti 
och är dessutom ofta basen för anpassad forskning mot nya 
marknadsområden.

Som ett resultat av kontinuerlig utveckling och forskning 
appliceras Bolagets grundkompetens löpande på nya affärs-
områden och problem, vilket med jämna mellanrum resulterar 
i nya produktkoncept. Två av dessa introduceras kort nedan, 
HeatMetrics och PeopleMetrics.

HeatMetrics
HeatMetrics är ett nystartat projekt som drivs gemensamt 
av Mindmancer och Professor William Hogland på Linnéuni-
versitetet. Projektet applicerar Mindmancer kompetens inom 
videoanlysområdet på problemet att avfallet på avfallsdeponier 
ibland spontanantänder.

Projektet finansieras av Vinnova som ser vikten av att förutsäga 
spontana bränder vid avfallsdeponierna, inte bara för säker-
heten och produktionen utan även för de miljontals människor 
som bor i närheten. Här kommer Mindmancers expertis in där 
de ska göra värmemätande kameror intelligenta så de lär sig 
trender och kan förutse brandrisker, och givetvis upptäcka en 
brand så tidigt som möjligt.

PeopleMetric
PeopleMetric är ett mer moget projekt med återkommande 
affärer, där Mindmancer har applicerat sina befintliga video-
analysalgoritmer med artificiell intelligens för att leverera 
detaljerade analyser av folkmassors rörelsemönster och flöden 
på bland annat mässor, varuhus och andra offentliga platser.

Under de gångna åren har ett antal installationer satts upp 
och utvärderats. Responsen har varit överväldigande positiv 
och visar kraften i videoanalysen. Traditionella lösningar ger 
ofta grova uppskattningar baserade på ett fåtal manuella 
beräkningar som sällan ger den information som krävs för att 
utvärdera och förbättra strategier inför kommande mässor. 

Bild till höger: Resultat från PeopleMetrics i en monter under en stor bilmässa.  
Rött visar på stort intresse för den delen av montern och pilarna indikerar flödesriktning
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Resultatprognos
I syfte att tydliggöra effekten av Mindmancers genomförda 
insatser för att öka försäljningen anges i detta avsnitt en prog-
nos för andra halvåret 2013. Denna prognos har tagits fram 
av Bolaget och godkänts av Bolagets styrelse. Antaganden för 
prognosen presenteras nedan. För prognosen har jämförelse-
perioden definierats till helår 2012 och första halvåret 2013. 

Bolaget justerade sin affärsmodell under perioden 2011 till 
2012 från att endast ha erbjudit sina kunder sammansatta 
tjänster genom abonnemang till att utöver abonnemang även 
erbjuda de olika komponenterna i erbjudandet individuellt, 
licenser, utrustning och tjänster. Denna förändring gjordes i 
syfte att möjliggöra för kunder att anpassa sin beställning efter 
egna behov. Vidare har Bolaget under 2012 börjat använda en 
leasingbaserad inköpsmodell och en intäktsmodell bestående 
av direkt intäktsföring av hela licensavgiften vid försäljnings-
tillfället mot som tidigare en periodisering av intäkterna från 
licensavgiften under avtalstiden.

• 2012 års omsättning uppgick till 18,2 MSEK, varav 2,2 MSEK 
avsåg aktiverat arbete för egen räkning. För första halvåret 
2013 uppgick omsättningen till 10,5 MSEK varav 1,2 MSEK 
avsåg aktiverat arbete för egen räkning. 

• Bolaget prognostiserar en omsättning om 22,5 MSEK under 
2013 vilket innebär en tillväxt om 24 procent i jämförelse 
med förgående år. Omsättningstillväxten förväntas öka un-
der andra halvåret 2013 relativt andra halvåret 2012 genom 
positivt utfall av en ökad säljaktivitet i form av exempelvis 
fler säljare, riktade säljinsatser och telemarketing. En stark 
försäljning under andra kvartalet 2013 gör att orderboken 
för tredje kvartalet 2013 ser god ut jämfört med samma 
period 2012. 

• Bruttomarginalen inkluderat aktiverat arbete uppgick för 
2012 till 72 procent. Bolaget bedömer att bruttomarginalen 
för 2013 kommer öka till 76 procent.

• Under helåret 2012 uppgick personalkostnaderna som andel 
av nettoomsättningen i genomsnitt till 43 procent. Motsva-
rande siffra under första halvåret uppgick till 39 procent, och 

förklaras av effektivare säljkår jämfört med 2012. Nyrekryte-
ringar till kontoret i Stockholm och ett nyöppnat säljkontor i 
Malmö under augusti 2013 förväntas tillfälligt öka personal-
kostnaderna som andel av nettoomsättningen. På helårs-
basis 2013 prognostiserar Bolaget en personalkostnad som 
andel av omsättningen i linje med förgående år. 

• Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 5 procent 
2012 och under första halvåret 2013 uppgick den till 13 pro-
cent. Rörelsemarginalen för helåret 2013 förväntas bli något 
lägre jämfört med första halvåret 2013 till följd av investe-
ringarna i säljkåren. 

• Avskrivningar avser främst balanserade utgifter i samband 
med aktiverat arbete för egen räkning samt till viss del av-
skrivningar på övriga materiella tillgångar såsom hårdvara.  
På helårsbasis 2013 prognostiserar Bolaget avskrivningar om 
1,8 MSEK motsvarande 8 procent av omsättningen vilket är i 
linje med 2012 och första halvåret 2013. 

• Bolaget prognostiserar ett förbättrat räntenetto genom att 
delvis använda emissionslikviden till att återbetala befintliga 
kostsamma utvecklings- och privatlån. 

• Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag och betalar 
därmed inte någon bolagsskatt, vare sig under 2012 eller 
prognosperioden 2013. 

• Nettoresultatet förväntas öka med 41 procent under helåret 
2013 jämfört med helåret 2012. 

• Under prognosperioden förekommer omfattande jämförel-
sestörande poster som härrör till listningen av Bolaget och 
insatser för att öka försäljningen, samt processutvecklande 
kostnader av engångskaraktär. Justerat för dessa poster blir 
det förväntade helårsresultatet 1,7 (0,6) MSEK.

• Jämförelsestörande poster av engångskaraktär 2012 avser 
arvoden till Fondkommissionär.

RESULTATRÄKNING (TKR) Helår prognos 2013 Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 Helår 2012 

Nettoomsättning 20 060 9 332 8 665 15 971
Aktiverat arbete för egen räkning 2 400 1 200 1 200 2 226
Övriga rörelseintäkter 100 0 0 0
Kostnad sålda varor och tjänster -5 389 -2 491 -2 348 -5 069
Bruttoresultat 17 171 8 040 7 517 13 128
Övriga externa kostnader -4 689 -1 634 -1 506 -3 081
Personalkostnader -9 408 -4 114 -4 217 -7 835
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 759 -901 -693 -1 385
Rörelseresultat f. finansiella poster 1 316 1 391 1 100 827
Finansnetto -825 -422 -177 -479
Nettoresultat 491 969 923 348
Jämförelsestörande poster 1 235 284
Justerat resultat 1 726 632
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Finansiell information i sammandrag
Nedan presenteras Mindmancers finansiella utveckling för perioden från och med den 1 januari 2011 till och med den 30 juni 2013. 
Årsredovisningarna för 2011 och 2012 är i sin helhet införlivade i Informationsbroschyren genom hänvisning. Årsredovisningarna 
har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2-reglerna). Förutom Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2011 och 2012 samt den översiktligt 
granskade halvårsrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 2013, har ingen information i Informationsbroschyren granskats 
eller reviderats av Bolagets revisorer. Räkenskapsåren 2011 och 2012 har granskats av Ernst & Young. Revisionsberättelserna finns 
intagna i årsredovisningarna för respektive år och innehåller inga avvikelser. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida 
www.mindmancer.se

Sedan Mindmancer grundades år 2006 har Bolaget uppvisat en 
oavbruten årlig omsättningstillväxt med växande lönsamhets-
marginaler. Omsättningstillväxten står i relation till Bolagets 
aktiva säljresurser och för att hålla, samt öka, tillväxttakten 
behövs ytterligare förstärkningar avseende sälj, marknadsfö-
ring och vidareutveckling av partnerprogrammet i Sverige och 
internationellt. 

Bolagets initiala målsättning är att fokusera på kundsegment 
med tydliga behov och där det finns direkt möjlighet till effek-
tivt värdeskapande vid användning av intelligenta bevaknings-
lösningar. Bolaget strävar efter att etablera produktkategorier i 
dessa segment. Produktkategorierna som Bolaget hittills lanse-
rat är Skolbevakaren, Byggbevakaren och Områdesbevakaren 
vilka idag motsvarar 91 procent av intäkterna från Bolagets 
bevakningserbjudanden.

Få kundavgångar
Mindmancers bevakningstjänster håller hög kvalité och Bolaget 
fokuserar på god kundvård med hög servicegrad. Kundavgång-
arna för skol- och områdesbevakarkunder är endast två pro-
cent per år vilket ger en förväntad genomsnittlig livslängd hos 
dessa kunder om 14 år*. Detta står i kontrast till den genom-
snittliga livslängden för bevakningen av en byggarbetsplats 
som är 14 månader. De senaste åren har Bolaget fokuserat varit 
på att förändra produktmixen till en större andel permanenta 
installationer. En ökad andel permanenta installationer medför 
en ökad andel återkommande intäkter.

2008 2009 2010 2011 2012 2013E
Omsättningstillväxt (TKR)426            1 787         8 208         12 815       18 197       22 460       

<-- Använd 
dessa staplarna 
och rubriken 
omsättningstillv
äxt nedan 

<-- Klipp in 
denna rubriken 

 12 815  

 18 197  

 22 460  

2011 2012 2013E

2011 2012 2013E

 426  
 1 787  

 8 208  

 12 815  

 18 197  

 22 460  

2008 2009 2010 2011 2012 2013E

Omsättningstillväxt (TKR)Omsättningstillväxt (TKR)

Rådata, ska ej med
Produkt RR till sista juniAndel av faktureringen
Byggbevakaren1 604 909 29%
Mindview Övervakning479 060    9%
Skolbevakaren2 341 259 42%
Områdesbevakaren1 130 198 20%
Totalt 5 555 426 

29% 

9% 
42% 

20% 

Produktmix 2013 (%) 

Byggbevakaren

Mindview Övervakning

Skolbevakaren

Områdesbevakaren

*Bolagets historiska kundavgångar om 2 procent per år ger Bolagets beräkning en indikation om en genomsnittlig abonnemangstid per kund om drygt 14 år.  
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Finansiell utveckling i sammandrag

Resultaträkningar

Balansräkningar

RESULTATRÄKNING (TKR) Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 Helår 2012 Helår 2011 
Nettoomsättning 9 332 8 665 15 971 8 905
Aktiverat arbete för egen räkning 1 200 1 200 2 226 3 044
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Kostnad sålda varor och tjänster -2 491 -2 348 -5 069 -4 840
Bruttoresultat 8 040 7 517 13 128 7 110
Övriga externa kostnader -1 634 -1 506 -3 081 -2 656
Personalkostnader -4 114 -4 217 -7 835 -7 026
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -901 -693 -1 385 -982
Rörelseresultat f. finansiella poster 1 391 1 100 827 -3 554
Finansnetto -422 -177 -479 27
Nettoresultat 969 923 348 -3 528
Jämförelsestörande poster 284
Justerat resultat 632

BALANSRÄKNING (TKR) 30 juni 2013 30 juni -12 31 dec 2012 31 dec 2011
Anläggningstillgångar immateriella 8 801 7 807 7 154
Anläggningstillgångar materiella 1 009 538 393 684
Anläggningstillgångar finansiella 6 468 2 815 2 103  - 
Summa anläggningstillgångar 16 277 11 160 10 782 7 838
Kundfordringar 3 273 2 893 2 510 1 795
Övriga omsättningstillgångar 1 052 419 1 689 386
Kassa och bank 2 539 1 983 1 830 2 945
Summa omsättningstillgångar 6 864 5 295 6 029 5 127
Summa tillgångar 23 141 16 455 16 811 12 965
Bundet eget kapital 523 291 291 291
Fritt eget kapital  5 462 5 301 4 726 4 378
Summa eget kapital   5 985 5 592 5 017 4 669
Långfristiga skulder 5 322 3 779 2 810 2 158
Leverantörsskulder 1 148 777 872 807
Finansiella och övriga kortfristiga skulder 10 686 6 308 8 113 5 331
Summa kortfristiga skulder 11 834 7 084 8 985 6 138
Summa eget kapital och skulder 23 141 16 455 16 811 12 965

Ställda säkerheter 4 050 2 150 2 150 1 650
Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 

KASSAFLÖDESANALYS Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 Helår 2012 Helår 2011 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 015 -1 383 -105 2 091
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 014 -1 200 -2 226 -3 284
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 738 1 621 1 215 3 562

Periodens kassaflöde   709 -962 -1 115 2 369
Likvida medel vid periodens början  1 830 2 945 2 945 577
Likvida medel vid periodens slut   2 539 1 983 1 830 2 945
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Kassaflödesanalyser

Nyckeltal

Definitioner av nyckeltal
Rörelsemarginal
Rörelseresultat dividerat med omsättning.

Soliditet
Eget kapital per balansdagen i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

KASSAFLÖDESANALYS Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 Helår 2012 Helår 2011 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 015 -1 383 -105 2 091
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 014 -1 200 -2 226 -3 284
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 738 1 621 1 215 3 562

Periodens kassaflöde   709 -962 -1 115 2 369
Likvida medel vid periodens början  1 830 2 945 2 945 577
Likvida medel vid periodens slut   2 539 1 983 1 830 2 945

NYCKELTAL Jan-Juni 2013 Jan-Juni 2012 Helår 2012 Helår 2011
Rörelsemarg. f. finansiella poster 13% 11% 5% neg
Rörelsemarginal 9% 9% 2% neg
Soliditet 26% 34% 30% 43%
Räntebilitet på eget kapital 16% 17% 7% neg
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Intäkter
Intäkter redovisas till värdet av sålda varor och tjänster exklu-
sive mervärdesskatt och rabatter.

Mindmancer säljer licenser samt bevakningstjänster vilka 
syftar till att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. 
Försäljningen av licenser intäktsförs till fullo då skriftligt avtal 
undertecknats och licensen har levererats till kund. En grund-
läggande förutsättning för att licensintäkter skall intäktsförs är 
att licensintäkten och dess betalning inte är villkorad av några 
åtaganden utöver den rena licensleveransen. Väsentliga risker 
och förmåner skall ha överförts till köparen och köparen skall 
inte ha rätt att returnera hela eller del av licensrättigheten. 
Det skall även vara sannolikt att betalning kommer att ske. 
När kunden köper licenser tecknar den även ett service- och 
tjänsteavtal som bland annat reglerar ersättning för alla larm-
centralshanteringskostnader, garantier och andra kringtjäns-
ter. Intäkter från bevakningstjänster samt uthyrd utrustning 
intäktsförs löpande så länge kunden önskar fortsätta använda 
Bolagets tjänster.  Bolaget erbjuder tjänster i olika paketeringar 
och servicenivåer för att ge kunder en hög flexibilitet i att 
kunna välja det som passar dem.  

Leasingavtal
Bolaget har två typer av leasingavtal, operationell och finan-
siell. Den operationella leasingen redovisas som hyresavtal 
och leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
Utrustning som köps genom finansiell leasing redovisas som 
tillgång och skrivs av linjärt med 33 procent per år. Motsva-
rande skuld till kreditgivare skuldförs och amorteras genom 
leasingbetalningar.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande 
när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts 
vara av väsentligt värde för Bolaget under kommande år och 
har aktiverats i balansräkningen som balanserade utgifter. De 
balanserade utgifterna tas upp för avskrivning i samband med 
att försäljning av produkterna startar. Avskrivningen sker där-
efter med 12,5 procent per år under åtta år. Bolaget bedömer 
att denna avskrivningstakt bäst överensstämmer med den verk-
liga livslängden. Tillgången bedöms generera intäkter under 

hela avskrivningstiden och därmed anses en avskrivningstid 
överstigande fem år vara motiverad. Avskrivningarna ingår i 
resultaträkningens post av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella tillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består främst av hårdvara och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar un-
der tillgångens beräknade nyttjandeperiod om 3 år. Nedskriv-
ning sker vid bestående värdenedgång.

Andra finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav 
redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell tillgång på 
balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs 
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värde-
nedgången är bestående. Bolagets finansiella tillgångar består 
huvudsakligen av sålda licenser. 

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas, varvid hänsyn tagits 
till innehavstiden för, under året, förvärvade och avyttrade 
tillgångar. 

Balanserade utvecklingskostnader 12,5 procent per år

Inventarier uthyrda till kund  33,3 procent per år

Inventarier   20 procent per år 

Sålda licenser   I takt med kontrak- 
    tets bindningstid

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansda-
gen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsätt-
ningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter 
individuell bedömning beräknas bli betalt.
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Eget kapital och skuldsättning 
Nedan redovisas Mindmancer kapitalisering per den 30 juni 2013.

Nettoskuldsättning 
Nedan redovisas Mindmancer nettoskuldsättning per den 30 juni 2013.

Rörelsekapital
Mindmancers behov av rörelsekapital är främst kopplat till 
Bolagets tillväxt, operativa kassaflöden och kapitalbindning.  
Bolagets kapitalbindning utgörs i all väsentlighet av personal-
kostnader, lokalhyra, leverantörsskulder samt kundfordringar.

Den löpande verksamheten är för 2012 och första halvåret 2013 
kassaflödesnegativ och Bolaget har per 30 juni 2013 likvida 
medel om sammanlagt 2,5 MSEK. Mindmancer har ett flertal 
lån som beskrivs under avsnittet ”Legala frågor och övrig 
information” samt ett finansiellt leasingavtal med Swedbank 

Finans AB uppgående till totalt 3,6 MSEK per 30 juni 2013, 
leasingavtalet beskrivs närmre under ”Legala frågor och övrig 
information”. 

Vid det fall nyemissionen ger ett lägre tillskott än väntat 
avser Bolaget genomföra justeringar i den framtagna expan-
sionsplanen i syfte att trygga Bolagets finansiella ställning 
och fortsatta verksamhet. Vidare har Bolaget mycket goda 
kontakter med dess långivare varför det även i detta fall är det 
styrelsens bedömning att Bolaget har tillgång till erforderligt 
rörelsekapital med eller utan emissionskapital för den kom-
mande tolvmånadersperioden.”

Eget kapital och skuldsättning (Tkr)
Summa kortfristiga skulder 11834
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet 2550
Utan garanti/borgen eller säkerhet 9284
Summa långfristiga skulder 5322
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet 1500
Utan garanti/borgen eller säkerhet 3822
Summa eget kapital 5985
Aktiekapital 523
Bundna reserver 0
Balanserat resultat 4493
Fond för verkligt värde 0
Omräkningsdifferens 0
Periodens resultat 969

Nettoskuldsättning (Tkr)
(A) Kassa 1 489
(B) Likvida medel 1 050
(C) Lätt realiserbara värdepapper 0
(D) Summa Likviditet (A)+(B)+(C) 2 539
(E) Kortfristiga fordringar 4 325
(F) Kortfristiga bankskulder 2 683
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 2 144
(H) Andra kortfristiga skulder 7 007
(I) Summa Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 11 834
(J) Netto Kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 4 970
(K) Långfristiga banklån 2 039
(L) Emitterade obligationer 0
(M) Andra långfristiga skulder 3 283
(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 5 322
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 10 292
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Väsentliga händelser efter den 30 juni 2013
Styrelsen i Mindmancer har hållit extra bolagsstämma den 9 
september 2013 och då erhållit bemyndigande att genomföra 
en nyemission om en kontantemission på upp till 20,5 MSEK. 
Detta i syfte att få expansionskapital för fortsatt internationali-
sering och stärka Bolagets balansräkning samt möjliggöra ökad 
finansiering för leasingåtaganden i form av hårdvara. Vidare 
har styrelsen i Mindmancer ansökt om listning av Bolagets 
aktie på Nasdaq OMX First North.

Bolaget har under augusti månad etablerat ett nytt försälj-
ningskontor i Malmö och rekryterat en säljare som kommer att 
bearbeta marknaden i södra Sverige. På sikt är förhoppningen 
att Malmökontoret även ska kunna driva säljriktade aktiviteter 
mot Danmark. 
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Trender i marknaden och Bolagets verksamhet
Bolaget bedömer att den globala kamerabevakningsmarknaden 
är växande i storlek samt står inför ett trendskifte, från traditio-
nell väktarrondering och övervakning till intelligent kamera-
bevakning, vilket utgör Bolagets primära marknadsområde. 
Trendskiftet är dels drivet av säkerhetsbolag med fokus att 
minska personalkostnader samt öka effektivitet i bevakningen 
och dels kameratillverkare som ser ökad kundnytta genom att 
videodata används på ett effektivare sätt, vilket i sin tur driver 

efterfrågan på kameror. Bolaget upplever som en följd av tek-
nologiskiftet ett ökat positivt gensvar från kunder och partners 
rörande sin intelligenta kamerabevakningslösning och ser 
därmed möjligheter för fortsatt internationell expansion med 
målsättningen att vara tidigt på nya marknader och därmed ta 
en ledande roll inför skiftet till intelligent bevakning. 
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

Aktier och aktiekapital
Mindmancers bolagsordning är antagen på årsstämman den 21 

mars 2013. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 

500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 4 000 

000 aktier och högst 16 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Mindman-

cer uppgår idag till 523 342,44 SEK, fördelat på 5 814 916 aktier 

med ett kvotvärde om 0,09 SEK per aktie och medför lika rätt till 

andel i Mindmancer tillgångar och resultat. Samtliga aktier är till 

fullo betalda och denominerade i svenska SEK. Bolaget innehar 

inga egna aktier. Mindmancer är, i enlighet med avstämningsför-

behåll i bolagsordningen, anslutet till Euroclears kontobaserade 

värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. 

Förestående nyemission kommer, vid fullteckning, medföra att ak-

tiekapitalet i Mindmancer ökar från 523 342,44 SEK till 698 842,44 

SEK och att antalet aktier ökar från 5 814 916 aktier till 7 764 916 

aktier genom emission av högst 1 950 000 aktier med ett kvot-

värde om 0,09 SEK per aktie, vilket motsvarar en ökning om 25 

procent. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen 

uppkommer således en utspädningseffekt om 25 procent.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
Aktierna i Mindmancer har utgivits i enlighet med aktiebolagsla-
gen och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna kan endast 
ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag. Det 
föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. 

Enligt Bolagets bolagsordning skall kallelse till bolagsstämma ske 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets 
hemsida, www.mindmancer.se. Att kallelse skett skall annonseras i 
Dagens Industri. Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare som 
är införd i Mindmancers aktiebok fem (5) vardagar före stämman 
samt anmäler sitt deltagande till Bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Varje aktie berättigar till en (1) röst 
och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla 
antalet av denne ägda och företrädda aktier.

Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge 
ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 
företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de förut 
äger. I enlighet med aktiebolagslagen kan beslut om emission av 
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler dock även fattas med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning 
ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast ske med ett sådant 
belopp att det efter utdelningen finns full täckning för Bolagets 
bundna egna kapital och endast om utdelningen framstår som 
försvarlig med hänsyn till (i) de krav som verksamhetens art, om-
fattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
(ii) Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt 
(den s.k. försiktighetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna inte 
besluta om utdelning av ett större belopp än styrelsen föreslagit 
eller godkänt. 

Rätt till utdelning tillkommer den som på fastställd avstämnings-
dag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret. 
Avstämningsdag för utdelning och den dag utdelning skall ske 
fastställs av bolagsstämman eller av styrelsen efter bemyndigande 
av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant 
belopp per aktie men kan också avse annat än kontant betalning. 
Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår 
aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom 
allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela 
beloppet Mindmancer. Det föreligger inte några restriktioner eller 
särskilda förfaranden för utdelning till aktieägare bosatta utanför 
Sverige.

Aktierna ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, resultat och 
eventuellt överskott vid likvidation.

Utdelningspolicy
Mindmancer har för närvarande inga planer på att utbetala utdel-

ning. I framtiden kommer dock storleken på utdelningar bero på 

Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, kapitalbehov och 

kassaflöden. 

Aktiekapitalets utveckling
Bolagets aktiekapital och antalet aktier har sedan bildandet förändrats enligt tabellen nedan:

Datum Transaktion Ökning av antal 
aktier

Totalt antal 
aktier

Ökning av 
aktiekapital (Kr)

Totalt aktiekapital 
(Kr) Kvotvärde (Kr)

2006-06-12 Nybildning 100 000                  100 000         100 000                 100 000               1
2007-08-28 Nyemission 20 762                    120 762         20 762                   120 762               1
2008-04-08 Nyemission 40 000                    160 762         40 000                   160 762               1
2009-12-07 Nyemission 18 868                    179 630         18 868                   179 630               1
2010-06-21 Nyemission 1 804                      181 434         1 804                     181 434               1
2010-08-26 Nyemission 14 870                    196 304         14 870                   196 304               1
2011-04-20 Nyemission 42 256                    238 560         42 256                   238 560               1
2011-04-20 Nyemission 9 509                      248 069         9 509                     248 069               1
2011-12-15 Nyemission 5 566 847               5 814 916      42 677                   290 746               0,05
2013-06-11 Fondemission -                           5 814 916      232 597                 523 342               0,09
2013-10-04 Nyemission 1 950 000               7 764 916      175 500                 698 842               0,09



43

Bemyndigande
Det finns per dagens datum två olika bemyndiganden registre-
rade hos Bolagsverket. 

Vid årsstämman den 21 mars 2013 fattades beslut om att 
bemyndigade styrelsen att under tiden intill slutet av nästa års-
stämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning skall 
kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest 
förenas med villkor. 

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta 
bemyndigande sammanlagt högst ökas med 119 999 SEK 
och 97 öre motsvarande högst 1 333 333 aktier. Nyemission i 
enlighet med detta bemyndigande skall, om den genomförs 
utan företrädesrätt för aktieägarna, ske på marknadsmässiga 
villkor, och teckningskursen skall således sättas så nära mark-
nadsvärdet som möjligt. Teckningsoptioner behöver ej utges 
mot betalning. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt 
för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som 
skall äga rätt att teckna de nya aktierna/teckningsoptionerna. 
Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission 
med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med 

bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest 
med villkor enligt ovan är i syfte att Bolaget skall kunna stärka 
Bolagets kapitalbas eller bredda ägandet i Bolaget inför en ev. 
listning av Bolagets aktie under 2013. 

Mot bakgrund av visat intresse i anledning av förestående 
nyemission lade styrelsen fram ett förslag till beslut om utökat 
bemyndigande vid extra bolagsstämma den 9 september 2013. 
Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag inne-
bärande att styrelsen bemyndigades att under tiden intill slutet 
av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 
Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvitt-
ning eller eljest förenas med villkor. 

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av detta 
bemyndigande sammanlagt högst ökas med 180 000 SEK 
motsvarande högst 2 000 000 aktier. Avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt ska äga ske för att kunna stärka Bolagets 
kapitalbas eller bredda ägandet i Bolaget inför en listning av 
Bolagets aktier eller för att i övrigt stärka Bolagets finansiella 
ställning. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt samt vid betalning genom apport vara så nära 
aktiens marknadsvärde som möjligt.

Ägarstruktur
Det finns idag 26 aktieägare. Bolagets tio största aktieägares innehav uppgår till totalt 94,63 procent vilket fördelas enligt tabellen 
nedan. Aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler används för att skydda minoritetens intressen. 

Aktieägare Antal aktier Andel av röster/ägarandel
Chalmers Innovation Seed Fund 1 016 798 17,5%
Stiftelsen Chalmers Innovation 746 340 12,8%
Johnny Berlic 738 060 12,7%
Niklas Larsson 677 860 11,7%
Almi Innovationsbron AB 652 480 11,2%
Förvaltnings AB Brunnen 425 740 7,3%
Almi Invest Fond SI AB 392 500 6,8%
Mindmancer Intressenter AB* 371 966 6,4%
Sätila SSBI AB 338 620 5,8%
Sandstone Management AB 142 180 2,5%
Övriga 312 372 5,4%

Totalt 5 814 916 100%

* Ägs av personal och utomstående. Johnny Berlic är VD i bolaget och Victor Hagelbäck, Andreas Måneskiöld samt Richard Radomski är 
   ledamöter i styrelsen. Dessa personers indirekta ägande motsvarar totalt 133 526 aktier i Mindmancer AB (publ)
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Utestående optionsprogram
Vid extra bolagsstämma i Mindmancer den 21 december 2011 
beslutades att genomföra en emission av teckningsoptioner 
innebärande att högst 407 000 optionsrätter utges till teck-
ning av en aktie per option. Teckningsoptionerna tecknades, 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mellan den 
22 december 2011 och den 28 februari 2012 av anställda samt 
styrelseledamöter i Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieä-
garnas företrädesrätt är att skapa ett incitamentsprogram. För 
varje teckningsoption betalades 0,173 SEK. Teckningskursen 
för en aktie vid utövandet av teckningsoptionsrätt skall vara 
10 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter 
skall ske från och med den 1 mars 2012 till och med den 1 mars 
2015. Av tabellen nedan framgår vilka anställda respektive sty-
relseledamöter som tecknat teckningsoptioner i enlighet med 
ovannämnda optionsprogram.

Namn Antal teckningsoptioner
Anna Borg 10 000
Christian Kjellin 20 000
Hans Djurfeldt 10 000
Hans Ljungkvist 15 000
Johnny Berlic 167 000
Michael Hedman 10 000
Moataz Ali 25 000
Niklas Larsson 10 000
Richard Radomski 30 000
Sanny Jacobsson 30 000
Victor Hagelbäck 70 000
Totalt 397 000

Förbindelse avseende lock-up
Chalmers Innovation Seed Fund, Stiftelsen Chalmers Innova-
tion, Johnny Berlic, Niklas Larsson, Almi Innovationsbron AB 
och Almi Invest Fond SI AB har i en förbindelse avseende 
lock-up åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget, utöver de 
som ingår i Erbjudandet, under en period om 12 månader från 
och med första handelsdagen. Styrelsen känner inte till några 
andra överenskommelser om att inte avyttra aktier i Bolaget 
under viss tid. 

Handel på First North
Mindmancers styrelse har ansökt om att Bolagets aktier ska 
tas upp till handel på First North. Remium kommer att agera 
Certified Adviser för Mindmancer. Första handelsdag beräknas 
bli omkring den 23 oktober 2013. Mindmancer kommer inte att 
ha någon likviditetsgarant
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Styrelse, ledande befattningshavare, 
Advisory Board och revisor

Styrelse
Styrelsen består för närvarande av följande fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter, valda av årsstämman 2013 för tiden intill 
dess att årsstämman 2014 har hållits. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Information om respektive styrelseledamot följer nedan. 

Hans Ljungkvist, Styrelseordförande 
Ålder: 60 år

Bakgrund
Styrelseproffs, 2010–

VD och koncernchef på Geveko, 2001–2010

Ekonomi- och finansdirektör på Bure Equity, 1995–2001

Direktör och ansvarig för stora företag i västra Sverige på SEB, 
1986–1995

Hans Ljungkvist har varit styrelseordförande i Mindmancer 
sedan 2011 och han tycker att han har upplevt en spännande 
utveckling av Bolaget. På dessa år har Mindmancer växt både 
personellt, i antal kunder och inte minst i omsättning. Det 
finns flera förklaringar till att det under senare år har gått bra, 
menar Hans Ljungkvist, men han pekar särskilt på att Bolaget 
verkar i en bransch som står inför ett teknikskifte och där 
Mindmancer står för ett tekniskt spetskunnande som leder till 
stor nytta för kunden. 

Nu vill Bolaget lista sig på Firth North och Hans Ljungkvist har 
stor erfarenhet av börsbolag. På SEB ansvarade han för ban-
kens relationer och finansiering till ett stort antal börsnoterade 
bolag. Under nio år deltog han i uppbyggnaden av Bure och 
under denna period köptes och såldes många bolag. Dessutom 
medverkade han direkt och indirekt ett tiotal börsnoteringar. 
Efter åren på Bure var han VD på börsnoterade trafiksäkerhets-
företaget Geveko. Med lång erfarenhet från börsbolag inom 
finansiell sektor och industri så vet Hans Ljungkvist vilka krav 
som ställs på ett noterat bolag, vilka möjligheter det innebär, 

men också vilka eventuella svårigheter bolag kan stöta på. 
En börsintroduktion för Mindmancer skulle innebära ökade 
möjligheter för Bolaget att expandera och bli en aktiv part 
i bevakningsbranschens utveckling. Det är Hans Ljungkvist 
övertygad om. 

Vad gör då Mindmancer till intressant bolag?

– Mindmancer är ett ungt bolag som består av drivande per-
soner och de verkar i en bransch som är i en förändringsfas. 
Mindmancers tjänster, produkter och service är i framkant, 
vilket talar för att de ska lyckas. Dessutom går Mindmancers 
teknologi och affärskoncept att applicera på fler branscher än 
de som Bolagets arbetar mot idag, säger Hans Ljungkvist. 

Utbildning och erfarenhet
Utbildning: Företagsekonomi vid Umeå universitet

I Mindmancer styrelse sedan: 2011

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Chalmerinvest AB, Profura 
AB, Tornstaden AB, Arboritec AB, ViaCon International AB, ATG 
Hästklinikerna AB, Svensk Transport (ideell förening) samt Hans 
Ljungkvist AB. Styrelseledamot i Trav och Galopp AB, Arboritec 
Holding AB samt Connect Väst (ideell förening).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i 
Geveko Industri Holding AB med dotterbolag. Styrelseledamot 
i Thomas Concrete Group AB, Biolin Scientific AB och Blå Stjär-
nans Djursjukhus AB. Extern verkställande direktör i Geveko AB

Mats Enegren, ledamot
Ålder: 55 år

I Mindmancer styrelse sedan: 2007

Bakgrund
Investment Manager på Start Invest AB, 2000–2012,

Regionchef på Nordbanken Industrikredit AB, 1997–2000,

Regionchef på Industrikredit AB, 1985–1997

Till vardags arbetar Mats Enegren som Investment manager 
på Almi Invest Västsverige AB, vilket förenklat handlar om 
investera i entreprenörer som driver aktiebolag som är i en 
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expansionsfas. Oavsett bransch konstaterar Mats Enegren att 
det är människorna bakom bolagen som till stor del avgör dess 
framgång. 

Sedan 2007 är Mats Enegren styrelseledamot i Mindmancer 
och han har på nära håll bidragit till Bolagets resa där man 
gått från idé till att idag vara marknadsledande på bygg- och 
skolbevakning i Sverige. Mindmancer är ett av få bolag som på 
ett sådant framgångsrikt sätt lyckats förverkliga en affärsidé 
menar Mats Enegren. Det som man gjort att det har gått så 
bra för företaget anser Mats Enegren framförallt beror på att 
Mindmancer har en innovativ teknikhöjd såväl som ett hårt 
arbetande team. 

I sin roll som ledamot i Mindmancers styrelse ser han sig själv 
som generalist med ett brett kunnande och med stor erfaren-
het från bolag i olika storlekar och olika faser – både som 
anställd och från styrelsearbete. Han har också arbetat med 
försäljning, vilket gör att han har stor förståelse för säljarnas 
roll. Det är också viktigt med den kompetensen i styrelsearbe-
tet menar han. 

Vad gör då Mindmancer till ett intressant bolag?

– De skapar en ökad nytta för kunden, för genom att använda 
Mindmancers tjänster sparar kunden både tid och pengar. Jag 
är väldigt positiv till företaget och jag bedömer att personerna 

bakom Bolaget är på väg att bygga något riktigt stort. En risk 
kan vara att man är för tidigt ute med sina tjänster. Det gör 
att man kan behöva utbilda potentiella kunder för att de ska 
förstå nyttan och de stora fördelar som Mindmancers system 
har, men det är ett hinder som vi är medvetna om, säger Mats 
Enegren. 

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen. 

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Timeplan Hotel AB. Sty-
relseledamot i Almi Invest Fond SI AB, Trigentic AB, Penboost 
AB, Diasend AB, Capee Group AB, Plejd AB, NavEye Holding AB 
samt Plejd Services AB. Styrelsesuppleant i Idevio AB, AMPM 
Yacht Management AB, Betjänten Holding AB samt Greenclip 
AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i 
Speedheater System AB. Styrelseledamot i Poseidon Diving 
Systems AB, LGF Plastics AB, Johnsson Lighting Technologies 
in Göteborg AB, Carmel Pharma AB, Poseidon Diving Group AB, 
AMPM Marine Management AB, Venture Solutions Sweden AB, 
Oxeon AB, Alfasensor AB, LGF Packaging AB, Titana AB, Betjän-
ten AB, Safe at Sea AB samt NavEye AB. Styrelsesuppleant i 
Micropos Medical AB (publ), Clever Media AB, Craft Animations 
and Entertainment AB, LGF Packaging Sweden AB, Penboost 
Solutions AB samt Penboost AB. Extern verkställande direktör i 
ALMI Invest Västsverige AB.

Göran Wolff, ledamot
Ålder: 58 år

I Mindmancer styrelse sedan: januari 2013

Bakgrund
VD på Misen Energy AB, 2012–

Ekonomichef Interim på Replacement AB, 2011–2012

Businesscontroller, senare ekonomichef samt arbetat med af-
färsutveckling på Geveko, 2005–2011 och 1987–1998

Konsult i eget företag, 2003–2004

Administrativ chef på Koncentra Verkstads AB, 1998–2003  

Groupcontroller på Ledugruppen, 1985–1987 

Budgetchef på Wicanders AB, 1982–1985  

Assistent åt koncernens VD på Distingo Handels AB, 1979–1982

Ekonomisstyrning och rapporteringar har stått på den dagliga 
agendan sedan Göran Wolff tog examen som civilekonom 1979. 
Han har genom åren arbetat inom en rad branscher som verk-
stadsindustri, textilindustri och inom trafiksäkerhet. 

Idag är han vd och finansdirektör på det svenska olje- och gas-
bolaget Misen Energy AB med kontor i Göteborg. Sedan januari 
2013 är han dessutom styrelseledamot i Mindmancer. Med 
sina drygt 30 års erfarenhet från företagsekonomi i industriell 
verksamhet bidrar han med viktig kompetens i styrelsen; inte 
minst när det gäller Bolagets planer att växa.

För att gå från lovande innovationsbolag till ett börsbolag krävs 
det kunskap om ekonomistyrning och ekonomiska rutiner. Men 
hos många innovationsbolag finns det ett kompetensglapp 
kring just dessa frågor menar Göran Wolff. Entreprenörerna ser 
ofta ekonomistyrning som en hämmare av kreativitet, vilket i 
sin tur leder till att de inte lyckas växa.  
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Det krävs såväl entreprenörer med goda affärsidéer, som 
ekonomistyrning och i Mindmancer ser Göran Wolff denna kom-
bination, vilket bådar gott när Bolaget ska expandera.  

Vad gör då Mindmancer till ett intressant bolag?

– De har en väldigt bra affärsidé och produkt. Bevakningsbran-
schen är konservativ och de har alltid arbetat på liknande sätt 
med ronderande vakter. Mindmancers teknik kan revolutionera 
branschen, säger Göran Wolff. 

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen vid Göteborgs 
universitet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Göteborgs Studentbokhan-
del AB. Styrelsesuppleant i Capital Oil Resources Sweden AB. 
Extern verkställande direktör och CFO i Misen Energy AB (publ) 
samt extern firmatecknare i Misen Enterprises AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseladamot i Nordic 
dircom AB. Styrelsesuppleant i Geveko Kapital AB, Geveko Indu-
stri Holding AB samt Geveko Intelligent Transport Systems AB. 
Extern firmatecknare i Geveko Industri AB och Cleanosol AB.

Åke Johansson, ledamot
Ålder: 66 år

I Mindmancer styrelse sedan: januari 2013

Bakgrund
Styrelsemedlem och rådgivare i tekniska bolag, 2012 – 

Chef för forskning- och utveckling på BU Networks Ericsson, 
2007–2012  

Chef för Design Center basstationer Ericsson, 2006–2007

VD på Ericsson Mobile Data Design AB, 1994 –2002 

VD på Eritel AB, 1988–1994 

Ingenjör på Televerket Radio, 1967–1987 

Som VD för Ericsson Mobile Data Design AB var Åke Johansson 
en av de drivande till att bolaget flyttade till ett nybyggt kontor 
på Lindholmen i Göteborg för drygt tio år sedan. Idag är områ-
det en plats för världsledande forskning inom ny teknologi och 
kommunikation. Nu har Åke Johansson lämnat Ericsson, men 
är tillbaks på Lindholmen. Denna gång som styrelseledamot 
för Mindmancer – ett företag som han ser som en samhällsför-
bättrare. 

Mindmancer står för en nyskapande teknik med nya till-
lämpningar; något som mycket bekant för Åke Johansson. 
Kombinationen av affärsutveckling och ny teknik har präglat 
hans karriär. Sedan slutet 1960-talet har han arbetat med olika 

radio- och datasystem. Det började med utveckling av radioba-
serade system, vilket är det som lagt grunden för dagens 4G. 
Hastigheten för att sända information har under dessa år ökat 
10 miljoner gånger, vilket vittnar om en enorm utveckling. Åke 
Johansson har också arbetat 14 år som VD för Ericsson Mobile 
Data Design AB och byggde upp det bolaget från grunden. Att 
ha kunskap och erfarenhet av både tekniska konstruktioner och 
affärsutveckling är en styrka i rollen som styrelseledamot, inte 
minst för ett innovationsbolag som Mindmancer, menar Åke 
Johansson. 

Vad gör då Mindmancer till ett intressant bolag?

– Att de genom sin teknik, som bygger på algoritmer, kan ge en 
tidig indikation på att det händer något misstänkt på platsen 
som bevakas och att man därigenom, i ett tidigt skede, kan 
göra en förebyggande åtgärd. Detta i kombination med att 
deras lösning skyddar integriteten gör att vi genom denna 
bevakningslösning förmodligen kan få ett tryggare samhälle, 
säger Åke Johansson. 

Utbildning och erfarenhet: Telekomingenjör samt diverse kur-
ser i teknik och ledarskap.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Pilotfish Networks AB, Vehco 
AB, To Communicate AB och Icomera AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -
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Johnny Berlic, ledamot, VD och grundare
Ålder: 34 år

I Mindmancer styrelse sedan: 2006-2007 och sedan 2011

Bakgrund
Grundare och vd, Mindmancer, 2006–

Masterexamen i intelligent system design samt en kandidatexa-
men i datavetenskap, Chalmers

Chalmers ligger ett stenkast från Mindmancers kontor. Det 
var i denna universitetsmiljö som Mindmancers grundare, 
Johnny Berlic och Niklas Larsson, började skissa på idén om 
kostnadseffektiv bevakning med tonvikt på integritetsskydd. 
Sveriges ledande företagsinkubator, Chalmers Innovation, såg 
affärspotentialen och valde att satsa på Mindmancer. Idag är 
Bolaget marknadsledande på bevakning för skolor och byggen 
i Sverige, och säljer bevakningstjänster till Norge, Danmark, 
Finland och Polen. 

Det har krävts mycket kunskap, vilja och många sena kvällar på 
jobbet för att nå dit, men mödan är värt det med råge menar 
Johnny Berlic. 

Han är en klassisk entreprenör, som ser möjligheter där andra 
ser hinder. Han kombinerar gedigen kunskap i intelligent 
systemdesign och datavetenskap med ett tydligt affärstänk. 
Dessutom finns ett nytänkande, vilket har gjort att Bolaget har 
kunnat ta fram en patenterad lösning kring sin mjukvara som 
bygger på integritetsskyddande algoritmer. Innovationsviljan 
märks också i sättet att utveckla affärerna i samarbete med 
kunderna. 

Johnny Berlic ser stor nytta med Bolagets bevakningstjänster. 
För kunderna innebär det att de kan spara mycket pengar, men 
det leder dessutom till stor samhällsnytta genom att exempel-
vis färre skolor brinner ner. Syftet är att upptäcka personer 
som bedöms kunna göra någon något brottsligt – innan det har 
skett – innan skolan har börjat brinna eller innan koppar stjäls 
på bygget. 

Johnny Berlic vill erbjuda effektiv bevakning till alla. Han har 
som målsättning att Mindmancer ska förändra bevakningsbran-
schen med kostnadseffektiv bevakning för all på samma sätt 
som Henry Ford transformerade för bilindustrin från att bilen 
endast var en lyx för de rika till ett transportmedel för alla. Så 
tänker en sann entreprenör. 

Vad gör då Mindmancer till ett intressant bolag?

– Vi är i början av ett paradigmskifte. Om tio år kan vi vara helt 
säkra på att bevakningsbranschen inte kommer se likadan ut 
som idag. Branschen sysselsätter miljontals människor där en 
stor del av jobbet blir att vänta och ta sig från plats A till B. Det 
Mindmancer representerar är en radikal förändring i hur säker-
hetstjänster kan levereras och dessutom med en högre kvalité 
när rätt resurs är på rätt plats vid rätt tid. 

Omvälvande förändringar i stora branscher sker ofta som en 
följd utav ny teknologi men oftast så är det först efteråt som 
det blir uppenbart med facit i hand – här är det så oerhört 
spännande att ha hamnat på rätt plats i rätt tid och med rätt 
teknologi som ett sådan här förändring sker. 

Utbildning och erfarenhet: Mastersexamen i Intelligent sys-
temdesign och kandidatexamen i Datavetenskap vid Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg.  

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Mindmancers helägda 
dotterbolag D.A.R.C. AB och styrelseledamot samt VD för Mind-
mancer Intressenter AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Bolagsman i JB Manage-
ment Handelsbolag.
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Ledande befattningshavare

Johnny Berlic, ledamot, VD och grundare
Se information under ”Styrelse” ovan.

Interims-CFO, ekonomi
Bolaget har anlitat en konsult från en större extern revisions-
byrå som interims-CFO.

David Giaina, marknad
Född: 1971

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen in International Busi-
ness, with Japanese studies, vid Handelshögskolan i Göteborg.

Andra uppdrag: 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Line manager 
IP&Broadband – Head of Transport portfolio marketing, Erics-
son Silicon Valley 

Victor Hagelbäck, utveckling
Född:1984

Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen i Elektroteknik 
och en mastersexamen i Intelligent systemdesign vid Chalmers 
Tekniska Högskola i Göteborg.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Mindmancer Intressenter 
AB och Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte 
nr 2. Innehavare av enskild näringsverksamhet Viktor Ströms 
Tekniska.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Servicetekniker på 
Service Engineer Tunstall AB.

Anna Borg, drift 
Född: 1982

Utbildning och erfarenhet: Team leader fokuserad på att ef-
fektivisera interna operationella rutiner.  

Andra uppdrag: 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Gruppledare på Wallink 
AB och Konsult på Autoprenad Bemanning.

Hans Djurfeldt, försäljning
Född: 1965

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen som. Elektro- och 
datavetenskap, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Andra uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Säljmanager på Oracle 
On Demand Nordics.

Richard Radomski, partners
Född: 1974

Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen inom Informatik

Andra uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Namn Anställd sedan Födelseår Position Innehav i Bolaget
Johnny Berlic Grundare 1979 VD och grundare 738 060 aktier och 167 000 teckningsoptioner
David Giaina 2013 1971 Marknadsansvarig -
Victor  Hagelbäck 2008 1984 Utvecklingsansvarig 5 080 aktier och 70 000 teckningsoptioner
Anna Borg 2011 1982 Driftansvarig 10 000 teckningsoptioner
Hans Djurfeldt 2010 1965 Säljansvarig 18 182 aktier och 10 000 teckningsoptioner
Richard Radomski 2009 1974 Partneransvarig 17 780 aktier och 30 000 teckningsoptioner
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Advisory board
Johan Sköld, rådgivare
Ålder: 41 år

Serieentreprenör

Rådgivare åt Mindmancers styrelse sedan: 2011

Bakgrund
Knowit, vice koncernchef samt försäljningschef, 2008–2013

Epsilon Embedded systems, VD, 2005–2008

AU-system/Teleca, regionchef och försäljningschef, 2001–2005

Ericsson Hewlett Packard Telecommunications, Chef Systemin-
tegration, 1998–2001

Ericsson, konstruktör och senare avdelningschef, 1994–1998

Grundare och medgrundare till 16 privata bolag och över 20 
inom ramen för sin tjänstemannaroll, 1997–2013

Johan Sköld började med mjukvaruutveckling redan som barn 
och under skoltiden kombinerade han studier med att arbeta 
som konstruktör på en rad olika bolag inom Ericsson. Därefter 
har det mesta i hans yrkesliv handlat om att starta, äga, driva, 
leda och sälja teknikkonsultbolag parallellt med undervis-
ning och sin privata investeringsverksamhet. Idag är han vice 
koncernchef och försäljningschef för IT och managementkon-

sultföretaget Knowit, men parallellt med det föresläser han på 
universitet och för företag kring försäljning i tjänsteföretag. 
Dessutom är han rådgivare till Mindmancer. 

Han beskriver sig själv som väldigt intresserad av lönsamt fö-
retagande och kombinationen människor, teknik och ekonomi. 
Han är framförallt väl insatt i kunskapsintensiva företags orga-
nisation och försäljning och har även gett ut en bok om försälj-
ning i konsultföretag. Det är också kring försäljningsfrågor som 
han har varit pådrivande och rådgivare åt Mindmancer. Konkret 
har det bland annat inneburit att han har varit med att utveckla 
ett framgångsrikt sätt att arbeta med kunder och försäljning, 
säljledning och kundorienterad produktutveckling på Mindman-
cer. Och det har gett resultat, för Bolagets omsättning har ökat 
med 50 procent per år de tre senaste åren. 

Vad gör då Mindmancer till ett intressant bolag?

– Det är flera saker, inte minst har de en produkt som är unik 
och de har lyckats att kapitalisera en bra idé. De har haft för-
mågan att kommersialisera sin djupa kunskap på ett bra sätt. 
De har dessutom ett modernt sätt att utveckla sin affär, där 
kunderna involveras i utvecklingsarbetet. Mindmancer har helt 
klart stor potential och förutsättningar att växa till att bli ett av 
Sveriges mest framgångsrika företag. Marknaden för Mindman-
cers erbjudande är global och behovet enormt. Utmaningen 
består i att förvalta denna möjlighet på ett bra sätt och bygga 
ett företag som klarar av denna resa, säger Johan Sköld.

Revisor
Bolaget har valt det registrerade revisionsbolaget Ernst & 
Young AB som revisor där auktoriserade revisorn Staffan Lan-
dén är huvudansvarig revisor. Staffan Landén är född 1963 och 
blev auktoriserad revisor 1993. Staffan är medlem i FAR. 
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Övriga upplysningar avseende styrelse, lednings grupp och rådgivare
Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan 
nås genom kontakt med Mindmancers huvudkontor på adress 
Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg.

Ingen av ovanstående styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har något familjeband. Ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare har dömts i något bedräge-
rirelaterat mål under de senaste fem åren. Med undantag för 
vad som anges nedan har ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare varit inblandad i någon konkurs, konkursför-
valtning eller likvidation under de senaste fem åren i egenskap 
av medlem av förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller 
annan ledande befattning.

Styrelseledamoten Mats Enegren var, i egenskap av represen-
tant för Almi Invest Fond SI AB, styrelsesuppleant i ett bolag 
och styrelseledamot i två bolag när de försattes i konkurs - LGF 
Packaging Sweden AB (konkursen avslutad 25 november 2011), 
LGF Packaging AB (konkursen avslutad 11 december 2009) och 
AMPM Marine Management AB (konkursen inledd 24 juli 2012). 
Johan Sköld var styrelseordförande i två bolag när likvidation 

beslutades – Know IT HiBC AB (likvidation avslutad 18 decem-
ber 2011) och Know IT Create Technowledge AB (likvidation 
avslutad 7 december 2012).

Ingen anklagelse och/eller sanktion har utfärdats av i lag eller 
förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända 
yrkessammanslutningar) mot någon styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare under de senaste fem åren. Ingen 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under de 
senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem av 
ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från 
att ha ledande eller övergripande funktion hos ett bolag.

Med undantag för de motstående intressen som kan föreligga 
mellan aktieägare samt övriga till Mindmancer närstående och 
Mindmancer till följd av lånereverser (se vidare under avsnittet 
”Legala frågor och övrig information”) har ingen styrelseleda-
mot eller ledande befattningshavare några privata intressen 
som kan stå i strid med Bolagets intressen. Som framgår ovan 
har dock vissa styrelseledamöter och ledande befattningsha-
vare ekonomiska intressen i Bolaget genom innehav av aktier 
och/eller teckningsoptioner. 
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Bolagsstyrning
Mindmancer är ett publikt aktiebolag och regleras av svensk 
lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen. 
Förutom lagstiftning är det bolagsordningen som ligger till 
grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen 
anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsin-
riktningen, regler avseende bolagsstämma samt uppgifter om 
aktieslag och aktiekapital.

Bolagsstämma
Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman, 
som är Bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är 
införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler 
sitt deltagande vid bolagsstämman i tid har rätt att närvara 
och rösta vid bolagsstämman, antingen personligen eller via 
ombud med fullmakt. Biträde till aktieägare får följa med till 
bolagsstämman om aktieägare anmäler detta. Varje aktieägare 
som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt 
att få ärendet behandlat vid bolagstämman.

Årsstämma avseende verksamhetsåret 2012 ägde rum den 21 
mars 2013.

Styrelsen
Enligt Mindmancers bolagsordning ska styrelsen bestå av 
lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. 
Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för 
tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Styrelsen består 
för närvarande av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter, 
valda av årsstämman 2013 för tiden intill dess att årsstämman 
2014 har hållits. 

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansva-
ret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets 
angelägenheter. Styrelsen har upprättat en arbetsordning för 

sitt arbete samt en instruktion till den verkställande direktören 
som klargör arbetsfördelningen och behandlar arbetsuppgifter 
och rapporteringsskyldighet. 

Styrelsens arbetsordning och instruktioner om arbetsfördel-
ningen mellan styrelse och verkställande direktör utvärderas, 
uppdateras och fastställs årligen. Om styrelsen inom sig inrät-
tar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka ar-
betsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat 
till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen

Bolaget är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Verkställande direktör 
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltning-
en i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Johnny 
Berlic, grundare av Bolaget, är verkställande direktör i Bolaget.

Löner och förmåner
Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår arvode 
enligt årsstämmans beslut. 

Vid årsstämman 2013 beslutades om arvoden till styrelsen 
uppgående till ett totalt belopp om maximalt fem prisbasbe-
lopp (225 000 kronor) exklusive sociala kostnader. Eventuell 
ersättning till adjungerade ledamöter omfattas inte av de fem 
prisbasbeloppen utan kommer att betalas ut i form av konsul-
tarvode. 

Aktiebaserade incitamentsprogram
Bolaget har idag ett aktiebaserat incitamentsprogram i form 
av teckningsoptioner (se mer under avsnitt ”Aktier, aktiekapital 
och ägarförhållanden”).



53

Legala frågor och övrig information

Allmänt
Bolaget har organisationsnummer 556705-4571 och styrelsen 
har sitt säte i Göteborg. Bolaget inregistrerades hos Bolagsver-
ket den 12 juni 2006 och har bedrivit verksamhet sedan denna 
tidpunkt. Bolaget är ett publikt aktiebolag och dess associa-
tionsform regleras i aktiebolagslagen. Gällande bolagsordning 
antogs vid bolagsstämman den 21 mars 2013.

Legal struktur
Bolaget innehar 100 procent av aktierna i aktiebolaget D.A.R.C 
AB org.nr 556936-0687. Dotterbolaget bedriver för närvarande 
ingen verksamhet. 

Aktieägaravtal
Ett aktieägaravtal har ingåtts mellan vissa aktieägare i 
Mindmancer. Aktieägaravtalet kommer emellertid sägas upp i 
samband med listningen av Bolagets aktier på First North. 

Såvitt styrelsen känner till föreligger inga övriga aktieägaravtal 
eller motsvarande avtal eller andra överenskommelser mel-
lan aktieägare i Mindmancer i syfte att skapa ett gemensamt 
inflytande över Bolaget eller som kan komma att leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras. 

Väsentliga avtal
Det följande är en sammanfattning av avtal av större betydelse 
vilka Mindmancer har ingått eller förlängt under de två senaste 
åren samt av avtal som innehåller rättigheter eller skyldigheter 
som är av väsentlig betydelse för Bolaget per dagen för denna 
Informationsbroschyr. Redogörelsen omfattar inte avtal som 
ingåtts som ett led i den löpande affärsverksamheten.

Lån- och finansieringsavtal
Mindmancer beviljades 2007 ett så kallat såddlån från Västra 
Götalandsregionen. Bolagets kvarvarande skuld per 2013-06-
30 är 208 464 SEK. Bolaget skall erlägga hela det utestående 
beloppet till Västra Götalandsregionen direkt efter det att 
förestående nyemission har genomförts.

Vidare har Bolaget erhållit finansiering i form av tillväxtlån från 
statligt ägda Almi Företagspartner, beviljade under åren 2008-
2012. Bolagets kvarvarande skuld per 2013-06-30 är 2 014 051 
SEK. Som säkerhet för lånen har företagsinteckningar beviljats 
Almi Företagspartner uppgående till ett belopp om 2 miljoner 
SEK.

Bolaget har vidare pantförskrivit medel på ett bankkonto 
uppgående till ett belopp om 150 000 SEK i anledning av en 
bankgaranti utställd av Swedbank för det rätta fullgörandet av 
de skyldigheter som åvilar Bolaget enligt dess hyresavtal. 

Bolaget har även beviljats flertalet lån från närstående, se 
avsnittet ”Transaktioner med närstående” nedan.

Leasingavtal
Bolaget har ingått ett ramavtal avseende leasing med Swed-
bank Finans AB enligt vilket Swedbank Finans AB åtar sig att 
upp till ett sammanlagt inköpsvärde om 8 000 000 SEK (ex-
klusive moms) förvärva lös egendom på Bolagets förslag och 
anvisning samt att genom leasing upplåta egendomen. Det är 
genom detta avtal som Bolaget erhåller den hårdvara i form av 
kameror och datautrustning som möjliggör Bolagets tillhanda-
hållande av en helhetslösning för övervakning mot slutkund, 
varför avtalet får anses väsentligt för Bolagets verksamhet. 

Som säkerhet för leasingavtalet, utöver säkerhet i leasing-
objekten, har en företagsinteckning beviljats Swedbank 
uppgående till ett belopp om 1 miljon SEK. Vidare har Bolaget 
pantförskridit medel på ett bankkonto uppgående till 900 000 
SEK per 2013-06-30 i som en säkerhet till banken för det rätta 
fullgörandet av de skyldigheter som åvilar Bolaget enligt till-
läggsavtal till ramavtal för leasing. 

Partneravtal
Bolaget har ingått ett trettiotal så kallade partneravtal vilka 
huvudsakligen utgörs av samarbets- och serviceavtal. Samar-
betsavtalen avser marknadsföring och försäljningsförmedling 
medan serviceavtalen avser service, support och reklamations-
hantering av Mindmancers produkter. Mindmancer är inte be-
roende av något enskilt partneravtal men de får sammantaget 
bedömas som väsentliga för verksamhetens bedrivande. Enligt 
styrelsens bedömning är avtalen ingångna på marknadsmäs-
siga villkor och strider inte mot tillämplig konkurrenslagstift-
ning. Det kan dock inte garanteras att konkurrensmyndigheten 
inte skulle kunna göra en annan bedömning. 

Kundavtal
Mindmancer undertecknade nyligen ett ramavtal för kamerabe-
vakning med ett antal kommuner i Västra Götalandsregionen. 
Avtalets bindningstid är två år med förhandsrätt till förlängning 
i ytterligare 1+1 år. Bolaget beräknar att skolor i områdena som 
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ramavtalet täcker skall generera inkomster i storleksordningen 
10-30 miljoner SEK under avtalsperioden med bundna avtals-
värden på motsvarande belopp efter periodens slut.

Mindmancer har också tecknat ett ramavtal med SISAB (Skol-
fastigheter i Stockholm AB) beträffande kamerabevakning på 
skolområden. Överenskommelsen har en löptid på två år med 
förhandsrätt till förlängning i ytterligare 1+1 år. Avtalet stod för 
cirka 11 procent av Mindmancers försäljning under 2012.

Tillstånd
Mindmancers anonymiseringsteknologi medför att övervak-
ningen sker på ett sådant sätt att enskilda individer inte kan 
identifieras. Med anledning av detta är det styrelsens bedöm-
ning att Mindmancers verksamhet inte är tillståndspliktig enligt 
kameraövervakningslagen. Det kan dock inte garanteras att till-
synsmyndigheter inte skulle kunna göra en annan bedömning. 

Immateriella rättigheter
Mindmancer innehar ett svenskt och ett amerikanskt patent 
och är vidare innehavare av varumärkena ”Mjuk bevakning” 
och ”Vi fångar tjuvarna i realtid”, vilka är registrerade som 
nationella (svenska) varumärken. I övrigt är Bolaget inte 
beroende av några immateriella rättigheter för sin verksamhet. 
Bolaget gör, från tid till annan, patentinvändningar inom ramen 
för sin patentstrategi.

Upphandling
Vissa kommuner och landsting har lämnat uppgift till Bolaget 
om att direktupphandling är möjligt. Det kan dock inte uteslu-
tas att andra kommuner och landsting inte skulle kunna göra 
en annan bedömning.

Försäkringar
Bolaget har enligt styrelsens bedömning ett för verksamheten 
ändamålsenligt försäkringsskydd.

Rättsliga förfaranden och skiljeförfa-
randen
Mindmancer har inte varit part i något rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande som har haft eller skulle kunna få betydande 
effekt på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Styrel-
sen känner inte heller till något potentiellt sådant förfarande.

Transaktioner med närstående
Utöver vad som redogörs för nedan har det inte förekommit 
några avtalsrelationer med till Mindmancer närstående perso-
ner eller bolag. 

Mindmancer ingick under 2010 låneavtal med aktieägare och 
till Bolaget närstående sammanlagt uppgående till ett belopp 
om 1 000 000 SEK med en årlig räntesats om 15 procent. Lånet 
återbetalades i sin helhet under 2012.

Bolaget ingick under 2011 låneavtal med Mindmancer Intres-
senter AB och erhöll därmed ett lån uppgående till ett belopp 
om 1 090 000 SEK. Lånet uppgår per 2013-06-30 till 487 632 
SEK och löper till den 30 maj 2014 med en årlig räntesats om 
15 procent. 

Bolaget ingick under 2012 låneavtal med aktieägare och till Bo-
laget närstående sammanlagt uppgående till ett belopp om 2 
000 000 SEK. Detta löpte till mars 2013 med en årlig räntesats 
om 20 procent. 50 000 återbetalades i mars samt att 1 950 
000 SEK förlängdes till 1 januari 2014. Bolagets kvarvarande 
skuld per 2013-06-30 är 1 950 000 SEK.

Bolaget ingick under 2012 låneavtal med aktieägare och till 
Bolaget närstående sammanlagt uppgående till ett belopp om 
1 000 000 SEK varav 200 000 SEK återbetalades maj 2013 och 
resterande del löper till maj-juni 2014 med en årlig räntesats 
om 15 procent. Bolagets kvarvarande skuld per 2013-06-30 är 
800 000 SEK.

Bolaget ingick under 2013 låneavtal med aktieägare och till 
Bolaget närstående sammanlagt uppgående till ett belopp om 
600 000 SEK som löper till februari-mars 2014 med en årlig 
räntesats om 15 procent. Kvarvarande skuld per 2013-06-30 är 
600 000 SEK.

Bolaget ingick under 2013 låneavtal med personal om 168 000 
SEK som löper till oktober 2013 med en årlig räntesats om 15 
procent. Kvarvarande skuld per 2013-06-30 är 168 000 SEK.

Slutligen har Mindmancer under 2006 erhållit tre ovillkorade 
aktieägartillskott från Stiftelsen Chalmers Innovation uppgå-
ende till totalt 275 000 SEK.

Det är styrelsens bedömning att samtliga ovan närstående-
transaktioner har ingåtts på marknadsmässiga villkor. 
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Placering av aktier
Intressen och eventuella intressekonflikter relaterade till 
erbjudandet

I samband med Erbjudandet agerar Remium som finansiell 
rådgivare och emissionsinstitut. Advokatfirman Delphi KB 
bistår som juridisk rådgivare. Remium erhåller en på förhand 
avtalad ersättning, där en del av ersättningen i samband med 
transaktionen utgörs av 45 454 antal aktier. Advokatfirman 
Delphi KB erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Där-
utöver har förutnämnda inga ekonomiska eller andra intressen 
i Erbjudandet. 

Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 
parterna som i enlighet med ovanstående har ekonomiska eller 
andra intressen i Erbjudandet.

Revisorns granskning
Bolagets revisor har reviderat årsredovisningarna avseende 
räkenskapsåren 2011-2012 samt översiktligt granskat halvårs-
rapporten avseende 2013. Revisionsberättelserna finns intagna 
i årsredovisningarna för respektive år och innehåller inga 
avvikelser. Förutom vad som anges ovan har ingen information 
i Informationsbroschyren granskats eller reviderats av Bolagets 
revisor.

Handlingar tillgängliga för inspektion
Bolagets bolagsordning, årsredovisningar och annan informa-
tion som till någon del ingår i eller hänvisas till i denna Infor-
mationsbroschyr finns tillgängligt i pappersform hos Bolaget 
samt i elektronisk form på Bolagets hemsida som är:  
www.mindmancer.se. Årsredovisningar och annan information 
kan även beställas från Bolagets huvudkontor.
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Bolagsordning
Bolagsordning för Mindmancer AB (publ), 556705-4571

§1 Firma
Bolagets firma är Mindmancer AB. Bolaget är publikt (publ).

2§ Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

3§ Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av mjuk-
varubaserade detektionssystem samt idka därmed förenlig 
verksamhet.

4§ Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 
000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 4 miljoner och högst 16 miljoner. 
Alla aktier är av typen stamaktier.

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter och högst nio leda-
möter med högst fem suppleanter.

7§ Revisor
Bolaget skall ha högst två auktoriserade revisorer med högst 
två suppleanter med mandattid enligt aktiebolagslagens 
huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisions-
bolag.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller 
ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser 
eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebo-
lagslagen i samband med sådan emission av aktier, tecknings-
optioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om 
apport eller att teckning skall se med kvittningsrätt eller med 
andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning 
än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, 
fusion eller delning av aktiebolag.

8§ Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga 
om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall 
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kal-
lelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex 
och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och 
Inrikes Tidningar, på Bolagets hemsida samt genom annonse-
ring i rikstäckande tidning i form av annons i Dagens Industri.

9§ Bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels an-
mäla sig hos Bolaget senast klockan 18.00 den dag som anges 
i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara lördag, 
söndag, annan allmän heldag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman. Aktieägare får vid stämman medföra två biträ-
den, dock endast om aktieägaren till Bolaget anmäler biträde 
på det sätt som anges i föregående stycke.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller  
    förlustnligt den fastställda balansräkningen, 
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och  
   verkställande direktören,

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10§ Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.
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Vissa skattefrågor i Sverige
Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktua-
liseras för fysiska personer och aktiebolag i anledning av 
Erbjudandet att teckna nya aktier i Bolaget. Sammanfatt-
ningen är baserad på nu gällande regler och är endast avsedd 
som allmän information för aktieägare som är obegränsat 
skattskyldiga i Sverige, såvida inte annat anges. Redogörelsen 
behandlar inte värdepapper som innehas som lagertillgångar 
i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare behandlas 
inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive 
avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn 
som kan bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som an-
ses näringsbetingade. Inte heller omfattas de särskilda regler 
som kan bli tillämpliga på innehav i bolag som är eller tidigare 
har varit s.k. fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med 
stöd av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag. Beträffande 
vissa kategorier av skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. 
Beskattningen av varje enskild aktieägare beror på dennes 
speciella situation. Varje aktieägare och innehavare av teck-
ningsrätter rekommenderas därför att rådfråga en skatterådgi-
vare för att få information om de särskilda konsekvenser som 
kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och 
effekten av utländska regler och skatteavtal.

Beskattning vid avyttring av aktier
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas för hela den eventuella kapitalvin-
sten i inkomstslaget kapital vid försäljning eller annan avyttring 
av aktier. Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten om det 
är fråga om marknadsnoterade aktier. Kapitalvinst respektive 
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningser-
sättningen efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter och 
de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift).

Vid kapitalvinstberäkningen används genomsnittsmetoden. 
Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för en aktie utgöras av 
det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för aktier av samma 
slag och sort. Det bör noteras att BTA (betalda tecknade aktier) 
därvid inte anses vara av samma slag och sort som de aktier 
vilka berättigade till företräde i Erbjudandet förrän beslutet 
om nyemission registrerats vid Bolagsverket. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier, såsom aktier i Bolaget, får omkost-
nadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden 
till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter. 

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är den-
na fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år 
på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom an-
delar i investeringsfonder som enbart innehåller svenska ford-
ringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan kvittas på 
detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst av 
kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt 
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduk-
tion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger 
100 000 kr och med 21 procent av resterande del. Ett sådant 
underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga 
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget näringsverk-
samhet med en skattesats om 26,3procent. Kapitalvinster och 
kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits ovan 
avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på 
aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot skat-
tepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En 
sådan kapitalförlustkan även, om vissa villkor är uppfyllda, 
kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. 
Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får 
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter 
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. 
Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskate-
gorier, exempelvis investeringsfonder, investmentföretag och 
försäkringsföretag.

Beskattning av utdelning
För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital 
med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är 
bosatta i Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende 
utdelning med 30 procent på utdelat belopp. Den preliminära 
skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, beträffande förval-
tarregistrerade aktier, av förvaltaren. För aktiebolag beskattas 
utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats 
om 26,3procent.
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Halvårsrapport perioden januari-juni 2013

 

MINDMANCER DELÅRSRAPPORT 1 JAN – 30 JUNI 2013 
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MINDMANCER DELÅRSRAPPORT 1 JAN – 30 JUNI 2013 

 

 

MINDMANCER DELÅRSRAPPORT 1 JAN – 30 JUNI 2013 

 Mindmancer tecknade i februari sitt första utländska partneravtal med säkerhetsbolaget Skan-Kontroll i 
Norge 

 I maj tecknade Mindmancer ett partneravtal med Svensk Bevakningstjänst  
 Omsättningen uppgår under perioden till 10,5 MSEK (9,9) 
 Rörelseresultatet uppgår under perioden till 1,4 MSEK (1,1) 
 Periodens resultat uppgår under perioden till 1,0 MSEK (0,9) 
 Soliditet 25,7% (34,0) 

 
JAN-JUNI JAN-JUNI HELÅR 

TKR 2013 2012 2012 

Omsättning 10532 9865 18197 
Rörelseresultat 1391 1100 827 
Rörelsemarginal 13% 11% 5% 
Resultat efter finansiella poster 969 923 348 
Periodens resultat 969 923 348 

 

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga 
skadegörelse, intrång, stöld och brand. 

Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent 
kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt 
levererar till övriga Europa och USA.  

Bolaget har vidareutvecklat traditionell kameraövervakning till intelligent kamerabevakning som automatiskt 
larmar vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och 
självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. 
Varje videolarm skickas till en certifierad, oberoende, larmcentral i Mindmancers internationella 
larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en tydligt definierad larminstruktion. 

Idag erbjuder Mindmancer intelligent kamerabevakning som en abonnemangsbaserad tjänst, Security as a 
Service (SaaS). Kunden får aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar. Dessutom 
slipper kunden onödiga kostnader för väktarutryckningar; Mindmancer garanterar, som enda leverantör på 
marknaden, att väktare endast skickas till platsen vid verifierade intrång.  Kunder uppskattar både lösningen och 
abonnemangsmodellen, och analys av bolagets kundstock visar att kunderna i snitt är med Mindmancer i över 14 
år.  

Mindmancer erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster för intelligent kamerabevakning kopplat till 
certifierade larmcentraler. Bolagets produktutbud består av Skolbevakaren, Byggbevakaren och 
Områdesbevakaren. Beroende på produktkategori består kunderna av skolor, byggbolag eller bolag med 
verksamhet knuten till stora öppna ytor. 
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MINDMANCER DELÅRSRAPPORT 1 JAN – 30 JUNI 2013 

 

Orderingången i slutet av perioden var mycket stark 
och försäljningen i juni var den högsta i bolagets 
historia för en enskild månad. Leveransen och 
därmed resultatet av orderingången i juni kommer 
huvudsakligen att ske under det tredje kvartalet. 
Detta gör att vi ser fram emot ett bra resultat för 
detta kvartal.   

Den största andelen kunder är fortfarande hänförlig 
till produkten Skolbevakaren som under perioden 
växte med 19 procent jämfört med samma period 
föregående år. Motsvarande jämförelse för 
produkten Områdesbevakaren visar att 
omsättningen ökat med 30 procent. Försäljningen 
för Byggbevakaren, som riktar sig till byggplatser, 
har legat stabilt. Mindmancer bedömer dock att 
detta produktområde, baserat på dagens 
marknadsförutsättningar, har potential att uppvisa 
högre tillväxt de kommande åren.  

I tillägg till egen direktförsäljning arbetar 
Mindmancer med försäljning via partners. Arbetet 
med partnersamarbeten har under året intensifierats 
och inriktningen mot säkerhets- och vaktbolag har 
gett resultat i form av två nya försäljningspartners, 
Skan-Kontroll i Norge och Svensk Bevakningstjänst, 
det tredje största bevakningsbolaget i Sverige. 

Mindmancer erbjuder säkerhets- och vaktbolag en 
möjlighet att genom partnersamarbeten vara en del 
av teknikskiftet som äger rum inom 
säkerhetsbranschen. Genom att ingå ett 
partnersamarbete kan bolagen på egen hand 
erbjuda Mindmancers intelligenta 
kamerabevakningslösning till sina kunder. 
Därigenom kan partnerbolagen förvänta sig en 
väsentlig lönsamhetsökning. 

Vi ser en fortsatt stark trend där tillväxten inom 
intelligent kamerabevakning fortsätter att öka. Vår 
bedömning är att marknaden kommer att dubblas 
årligen den närmsta tiden. 
 
För att möta marknadens stora efterfrågan kommer 
Mindmancer att expandera säljorganisationen, vilket 
förväntas ha en kortsiktigt negativ inverkan på 
rörelsemarginalen. Den utökade säljstyrkans 
positiva inverkan på försäljningen väntas ge full 
effekt under 2014.  
 
Utöver investeringar i den egna säljorganisationen 
ska den kraftiga marknadstillväxten mötas med 
hjälp av nya partneravtal. Samarbeten med partners 
inom väktar-, installations och 
larmcentralsbranschen förväntas år 2015 stå för 
över 50 procent av nyförsäljningen. För denna 
expansiva fas planeras nyemission och introduktion 
av Mindmancer på Nasdaq OMX First North. 

Johnny Berlic, VD Mindmancer  
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Mindmancer att expandera säljorganisationen, vilket 
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Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 
omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom 
risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, 
patent, konkurrenter och framtida finansiering, som 
värdepappersrelaterade risker, såsom risker 
relaterade till aktiekursutveckling, volatilitet och 
likviditet. En lyckad nyemission krävs för att stärka 
bolagets balansräkning och därmed säkerställa 
fortsatt finansiering av hårdvara och framtida 
expansion. En investerare rekommenderas att göra 
sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess 
betydelse för bolagets framtida utveckling. Ovan 
nämnda riskfaktorer är utan rang- ordning och utan 
anspråk på att vara heltäckande. 

Delårsrapporten har upprättats enligt 
bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 
2008:1 och enligt samma redovisningsprinciper som 
föregående år med undantag för leasingavtal vilka 
från 2013 redovisas i enlighet med RR 6:99

 Delårsrapport kvartal 3 presenteras 20 
november. 

 Bokslutskommuniké 2013 presenteras den 
17 februari, 2014.   

Mindmancer planerar för en fortsatt expansion i 
Sverige och internationellt. Marknaden för intelligent 
kamerabevakning förväntas fortsätta öka i snabb 
takt och styrelsen är positiv till att Mindmancer 
kommer försvara och utöka sin marknadsandel. 

Styrelsen i Mindmancer har kallat till extra 
bolagsstämma den 9 september 2013 för att få ett 
bemyndigande att genomföra en nyemission om en 
kontantemission på upp till 20,5 MSEK. Detta i syfte 
att få expansionskapital för fortsatt 
internationalisering och stärka bolagets 
balansräkning samt möjliggöra ökad finansiering för 
leasingåtaganden i form av hårdvara. Vidare 
kommer styrelsen i Mindmancer att ansöka om 
listning av bolagets aktie på Nasdaq OMX First 
North. 

Mindmancer har 5 814 916 aktier utestående. 

Mindmancer AB (publ), org. nr. 556705-4571, är ett 
publikt aktiebolag som avser noteras på Nasdaq 
OMX First North under hösten 2013. 

Aktieägare Andel av 
röster/ägarandel 

  Chalmers Innovation Seed Fund 17,5% 
Stiftelsen Chalmers Innovation 12,8% 
Johnny Berlic 12,7% 
Niklas Larsson 11,7% 
Almi Innovationsbron AB 11,2% 
Förvaltnings AB Brunnen 7,3% 
Almi Invest Fond SI AB 6,7% 
Mindmancer Intressenter AB 6,4% 
Sätila SSBI AB 5,8% 
Övriga ägare  7,8% 

  Totalt 100,0% 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av 
efterförföljande resultat- och balansräkning. 

Styrelsen och verkställande direktör bekräftar 
härmed att denna rapport ger en rättvisande bild av 
bolagets finansiella ställning och resultat 
innebärande att det är i överensstämmande med 
faktiska förhållanden och att inget av väsentlig 
betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka 
den bild av bolaget som skapas av rapporten. 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av 
resultat- och balansräkningar. 

Denna rapport är översiktligt granskad av bolagets 
revisorer. 

 

Göteborg 2013-09-05 

Hans Ljungkvist   Åke Johansson 
Styrelsens Ordförande   

Göran Wolff  Mats Enegren 

Johnny Berlic 
Verkställande Direktör 
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Omsättningen uppgick till 10,5 MSEK (9,9) varav 
1,2 MSEK (1,2) avsåg aktiverat arbete för egen 
räkning. Under första halvåret 2012 ingick även 
konsultintäkter om 1,1 MSEK i bolagets omsättning, 
en del i verksamheten som under fjärde kvartalet 
2012 avslutats till fördel för den egna 
produktutvecklingen. Justerat för konsultintäkterna 
under första halvåret 2012 ökade omsättningen för 
det första halvåret 2013 med 19 %. 

Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (1,1) och 
resultatet efter finansnetto uppgick till 1,0 MSEK 
(0,9).  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 0,8 (0) MSEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till -1,0 (-1,4) MSEK 
för perioden. Kassaflödet från 
investeringsverksamhet var -2,0 (-1,2)MSEK.  

Balansomslutningen uppgick till 23,1 (16,5) MSEK 
och soliditeten var 25,9 (34,0) %. Bolagets 
Nettoskuld uppgår till 7,7 MSEK.  Bolaget har ingen 
checkräkningskredit. 

Vid periodens utgång fanns 16 (15) personer 
anställda.  

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
Jan - Juni  Jan - Juni  Helår 

2013 2012 2012 
Nettoomsättning  10 532 9 865 18 197 
Kostnad sålda varor och tjänster  -2 491 -2 348 -5 069 
Bruttoresultat  8 040 7 517 13 128 
Övriga externa kostnader  -1 634 -1 506 -3 081 
Personalkostnader  -4 114 -4 217 -7 835 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar  -901 -693 -1 385 
Rörelseresultat f. finansiella poster  1 391 1 100 827 
Ränteintäkter  2 10 32 
Räntekostnader  -424 -187 -511 
Nettoresultat  969 923 348 

 

Resultat per aktie                    0,17                   0,16              0,06  
Antal aktier vid periodens slut          5 814 916  5 814 916  5 814 916  
Antal aktier vägt genomsnitt          5 814 916  5 814 916  5 814 916  
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BALANSRÄKNING (TKR) 
Jan - Juni  Jan - Juni  Helår 

2013 2012 2012 
Anläggningstillgångar immateriella  8 801 7 807 8 287 
Anläggningstillgångar materiella  1 009 538 393 
Anläggningstillgångar finansiella  6 468 2 815 2 103 
Summa anläggningstillgångar  16 277 11 160 10 782 
Kundfordringar  3 273 2 893 2 510 
Övriga omsättningstillgångar  1 052 419 1 689 
Kassa och bank  2 539 1 983 1 830 
Summa omsättningstillgångar  6 864 5 295 6 029 
Summa tillgångar  23 141 16 455 16 811 
Bundet eget kapital  523 291 291 
Fritt eget kapital   5 462 5 301 4 726 
Summa eget kapital    5 985 5 592 5 017 
Långfristiga skulder  5 322 3 779 2 810 
Finansiella kortfristiga skulder 2 684 434 1 178 
Leverantörsskulder  1 148 777 872 
Övriga kortfristiga skulder  8 002 5 874 6 934 
Summa kortfristiga skulder  11 834 7 084 8 985 
Summa eget kapital och skulder  23 141 16 455 16 811 

        
Ställda säkerheter                  4 050                 2 150           2 150  

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga  
 

 
Jan - Juni  Jan - Juni  Helår 

KASSAFLÖDESANALYS (TKR) 2013 2012 2012 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 015 -1 383 -105 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 014 -1 200 -2 226 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    3 738 1 621 1 215 

 
   

Periodens kassaflöde    709 -962 -1 115 
Likvida medel vid periodens början   1 830 2 945 2 945 
Likvida medel vid periodens slut    2 539 1 983 1 830 
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Omsättningen uppgick till 10,5 MSEK (9,9) varav 
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BALANSRÄKNING (TKR) 
Jan - Juni  Jan - Juni  Helår 

2013 2012 2012 
Anläggningstillgångar immateriella  8 801 7 807 8 287 
Anläggningstillgångar materiella  1 009 538 393 
Anläggningstillgångar finansiella  6 468 2 815 2 103 
Summa anläggningstillgångar  16 277 11 160 10 782 
Kundfordringar  3 273 2 893 2 510 
Övriga omsättningstillgångar  1 052 419 1 689 
Kassa och bank  2 539 1 983 1 830 
Summa omsättningstillgångar  6 864 5 295 6 029 
Summa tillgångar  23 141 16 455 16 811 
Bundet eget kapital  523 291 291 
Fritt eget kapital   5 462 5 301 4 726 
Summa eget kapital    5 985 5 592 5 017 
Långfristiga skulder  5 322 3 779 2 810 
Finansiella kortfristiga skulder 2 684 434 1 178 
Leverantörsskulder  1 148 777 872 
Övriga kortfristiga skulder  8 002 5 874 6 934 
Summa kortfristiga skulder  11 834 7 084 8 985 
Summa eget kapital och skulder  23 141 16 455 16 811 

        
Ställda säkerheter                  4 050                 2 150           2 150  

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga  
 

 
Jan - Juni  Jan - Juni  Helår 

KASSAFLÖDESANALYS (TKR) 2013 2012 2012 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 015 -1 383 -105 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 014 -1 200 -2 226 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    3 738 1 621 1 215 

 
   

Periodens kassaflöde    709 -962 -1 115 
Likvida medel vid periodens början   1 830 2 945 2 945 
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Mindmancer AB (publ), org. nr 556705-4571 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 
Mindmancer AB (publ) per 30 juni 2013 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med RR 20 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i övrigt har.  
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 
på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RR 20 och årsredovisningslagen. 
 
Upplysning av särskild betydelse 
 
Utan att det påverkar min slutsats ovan vill jag fästa uppmärksamheten på följande: 
 
Som framgår av rapporten ovan uppgår bolagets kortfristiga skulder den 30 juni 2013 till 11 834 tkr. Beaktat bolagets 
prognosticerade kassaflöde och avtal med bolagets kreditgivare föreligger osäkerhet att bolaget kan infria sina kortfristiga 
åtaganden. Som också framgår av rapporten har styrelsen föreslagit att en nyemission skall genomföras motsvarande ett 
tillskott på högst 20,5 miljoner kronor. Förutsatt att bolaget erhåller kapitaltillskott enligt förslaget föreligger enligt min 
bedömning möjlighet att trygga likviditeten på kort- och medellång sikt. 
 
 
Göteborg den 5 september 2013 

Ernst & Young AB 
 
Staffan Landén 
Auktoriserad revisor 
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Rörelseresultat  
 

Rörelseresultat före finansiella poster  
Rörelsemariginal  

 
Rörelseresultat dividerat med omsättning  

Soliditet  
 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen  
Eget kapital  

 
Eget kapital vid periodens slut  

Balansomslutning   
 

Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital  
Nettoskuld 

 
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel 

Antal aktier   
 

Antalet utestående aktier vid periodens slut  
Resultat per aktie   

 
Periodens resultat dividerat med antal aktier  
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Begrepp och definitioner

Adresser 

Begrepp Förklaring
ARC Alarm Recieving Center, en larmövervakningscentral med mänskliga operatörer som utvärderar kameralarm och även 

hanterar andra typer av larm

CCTV Closed Circuit Television, traditionell kameraövervakning där kameror spelar in och skickar bilder till ett begränsat antal 
monitorer

IP-kamera Internet Protocol kamera, en digital kamera som kan ta emot samt skicka data via ett datanätverk eller internet

IVS Intelligent Video Surveillance, en kategoribenämning på teknologier som gör det möjligt att upptäcka och larma på saker som 
sker i videomaterial. I kategorin återfinns allt från den enklaste rörelsedetektion till kameror som endast tar bilder när någon ler

MCP Mindmancer Certified Partners, partnerskap mellan Mindmancer och lokala installatörer av kamerautrustning

DARC Distibuted Alarm Receiving Center. Mindmancers internationella larmcentralsnätverk av oberoende larmcentraler som görs 
möjlig av Mindmancer mjukvara. Nätverket tillåter lastmanagering av inkommande larm

SaaS Security as a Service, (även förkortat som SECaaS). Termen har blivit populär som en analogi till begreppet Software as a 
Service inom säkerhetsbranschen. Det är en affärsmodel där säkerhetsleverantörer erbjuder sina tjänster till kunder på en 
abonnemangsbasis, med återkommande intäkter, där kunden har låga eller inga investeringskostnader

Bolaget Mindmancer AB (publ)

Intelligent 
kamerabevakning

Intelligent kamerabevakning innebär:
Komplett bevakningssystem från upptäckt till åtgärd
Intelligent videoanalys som filtrerar fram risksituationer i realtid
Att risksituationer skickas som videolarm till larmcentral
Larmcentral vidtar rätt fördefinierad åtgärd

Bolag Besöksadress Telefon Email
Mindmancer AB (publ) Regnbågsgatan 8B, 417 55 

Göteborg, Sverige 0771 41 11 00 info@mindmancer.se

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14, 111 35 
Stockholm, Sverige 08 - 454 32 00 info@remium.com

Advokatfirman Delphi Kommanditbolag Regeringsg. 30-32, 111 53 
Stockholm, Sverige 08 677 54 00

Ernst & Young AB Odinsgatan 13, 401 82 
Göteborg, Sverige 031 63 77 00

Revisor 

Namn Telefon Mobil Email
 Remium Nordic AB hämta tel ovan
 Rätt helt namn
 E&Y adress tel





Stockholmskontor

Byängsgränd 14
120 40 Årsta

Göteborgskontor

Regnbågsgatan 8B
417 55 Göteborg

Malmökontor

Jörgen Kocksgatan 7A
211 20  Malmö

Mindmancer AB (publ)

www.mindmancer.se
0771-41 11 00


